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Ohjaus on työtä nuoren tulevaisuuden hyväksi
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Kerro kuntatyöstä – materiaalit kätevästi netistä

Uudistunut Kuntatyo.fi-sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen. 
Kerro verkkosivuston ja sieltä ladattavan esitysmateriaalin avulla kuntatyön 
yli 5000 ammatin mahdollisuuksista.

Hyödynnä työssäsi – www.kuntatyo.fi
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Jukka Eero 
Vuorinen

Kesän aikana koulutuspolitiikan alueella 
tapahtui taas paljon. Monella uudistuksella 
on vahvoja vaikutuksia suoraan ohjauksen 
arkeen. Perusopetuksen tuntijako annettiin. 
Tulevaisuutta kohti mennään turhan varovaisin 
askelmerkein. Koulun toiminnan ja kehitty-
neen pedagogiikan näkökulmasta tuntijaot ovat 
kerta kerralta heikentyneet. Näin nytkin. 

Opinto-ohjaajat olisivat halunneet enemmän 
valinnaisuutta ja vahvaa näkemystä tulevaisuu-
teen. Taustalla näytti olevan hyvä tarkoitus olla 
tekemättä mitään suurta muutosta, ettei hyvä 
PISA-menestys tärvelly.  Pienet ikävät muutok-
set voivat kuitenkin saada aikaan dramaattisia 
muutoksia. Huonon tuntijaon voi pelastaa 
ennakkoluuloton opetussuunnitelmatyö.

Myös opiskelijahakujärjestelmiä uudistetaan 
nopeassa tahdissa. Korkeakoulujen yhtenäinen 
sähköinen haku eli KSHJ tulee keväällä 2014. 
Ja suuri periaatteellinen muutos tapahtuu 2015, 
jolloin ensikertalaisille hakijoille varataan 
kiintiöt. Tämän muutoksen taustalla on opis-
kelijahakujen “sujuvoittaminen”.

Tässäkin on taustalla hyvä tarkoitus, saada 
opiskelijat nykyistä nopeammin sisään kor-
keakouluihin. Ongelmaksi tässä voivat tulla 
ne opiskelijat, jotka eivät uskalla hakea tai 
eivät ole täydellisen varmoja hakutoiveestaan. 
“Väärä” opiskelupaikka pelottaa monia. Jatko-
opinto-ohjauksen pitäisi olla entistä parempaa 
ja entistä osuvampaa.

Paineet opinto-ohjausta 
kohtaan kasvavat

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
valintaperusteet menevät myös remonttiin. 
Myös tästä Suomen Opinto-ohjaajat ry pääsi 
antamaan lausuntonsa. Tämän uudistuksen 
peruspointti on antaa suoraan perusopetuk-
sesta ammatilliseen koulutukseen siirtyville 
nykyistä paremmat lähtökohdat. Tämä tapah-
tuu jo aiemmin tutkinnon suorittaneiden ja 
koulutuksen keskeyttäneiden kustannuksella. 
Myös tässä on taustalla hyvä tarkoitus turvata 
mahdollisimman monelle nuorelle jatkokou-
lutuspaikka ja ehkäistä siten syrjäytymistä. 
Tämäkin muutos lisää paineita opinto-ohjausta 
kohtaan. Virhevalintoihin ei ole enää varaa. 
Ohjauksen on tuettava onnistunutta valinta-
päätöstä entistä tehokkaammin.

Nuorten yhteiskuntatakuu ja nuorten syr-
jäytymisen ehkäisy ovat vahvasti ajanvirrassa. 
Nämäkin ovat hyvää tarkoittavia pyrkimyksiä. 
Aika moni näistä viime aikojen uudistuksista 
nakitetaan meille  opinto-ohjaajille. 

Opinto-ohjaajan ääntä tarvitaan nyt monessa 
paikassa:  koulussa, oppilaitoksessa, kunnassa, 
opetushallituksessa,  ministeriöissä,  presiden-
tin kansliassa ja Euroopan unionissa. 

     
Jukka Eero Vuorinen

puheenjohtaja
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Syykuussa 2012

Syrjäytymisen ehkäiseminen
on kaikkien yhteinen etu

Opinto-ohjaajat ovat jo pitkään tiedostaneet  sen, miten tärkeää on syrjäytymisen ehkäisy. 
Nyt presidentti Sauli Niinistön tekemä aloite on nostanut asian yleiseen tietoisuuteen 
ja yhteiseksi huolenaiheeksi.

Syrjäyneiden määristä esitetään hieman erilaisia lukuja riippuen laskentatavasta 
ja siitä, minkälaisia tutkimuksia lukujen taustalla on. Joka tapauksessa syrjäytyneitä 
15-29 -vuotiaita on useita kymmeniä tuhansia, varmasti yli 50.000. Elinkeinoelämän 
Valtuuskunta laskee syrjäytymisen ytimessä olevan 32.500 ulkopuolista nuorta, jotka 
eivät ole rekisteröityneet edes työttömiksi työnhakijoiksi. He ovat nuoria, jotka eivät 
näy missään tilastoissa eikä kukaan tarkkaan tiedä, mitä he tekevät. Se tiedetään, että 
suuri osa heistä on maahanmuuttajataustaisia.

Presidentin ansiosta syrjäytymisen synkät luvut ja seuraamukset ovat entistä useam-
man tiedossa. Sekin on yleisesti tiedostettu, että ensisijainen keino ehkäistä syrjäytymistä 
on koulutus.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävät toimet ovat jälleen tuoneet korostetusti 
esiin  myös opinto-ohjauksen merkityksen: kuinka tärkeää on, että nuoret tekevät on-
nistuneita valintoja omasta koulutuksestaan päättäessään. Vääristä valinnoista seuraa 
opintojen keskeytyksiä sekä särkyneitä toiveita ja musertuneita unelmia.

Tasavallan presidentin toimintaan syrjäytymisen ehkäisemisessä sisältyy ruohonjuu-
ritason asiantuntijoiden ja kokijoiden kuuleminen sekä heidän saattamisensa yhteen.  
Opinto-ohjaajilla on tässä työssä siinä merkittävä osuus. Opinto-ohjaajien edustajia on 
myös kuultu erilaisissa toimintaryhmissä. 

Presidentti on haastanut  syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävään työhön mukaan 
jokaisen suomalaisen. Hän toivoo meidän kaikkien  kysyvän itseltämme: mitä minä 
voisin tehdä. Opetushallituksen pääjohtaja sanoo tässä lehdessä, että syrjäytymisen 
ehkäisy pitää aloittaa jo varhaislapsuudessa. 

Kyseessä on yhteinen etumme.  Syrjäytyminen ei kosketa pelkästään sitä nuorta 
yksilöä, jonka elämä ajautuu raiteiltaan ennen kuin se on kunnolla edes päässyt al-
kuun. Kansakuntamme menestyminen edellyttää nuorten motivoimista koulutukseen 
ja työelämään - meillä ei ole varaa jättää kymmeniä tuhansia nuoria yhteiskunnan 
ulkopuolelle. 
 

Ritva  Mäkelä
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Opinto-ohjaajan virassa 
uransa alkuvaiheessa työs-
kennellyt Opetushallituksen 
pääjohtaja Aulis Pitkälä 
näkee ohjauksen tärkeänä 
työnä nuoren tulevaisuuden 
hyväksi.  
– Se on peruskoulun muka-
vimpia hommia  ellei muka-
vin.

Opinto-ohjaus nousee pääjohtajan 
työssä esiin aika ajoin, varsinkin 
silloin kun puhutaan yhteiskunnan 
ongelmista. Sillä on tärkeä rooli 
peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteiden uusimistyössä ja 
kun mietitään koulutustakuuseen 
liittyvien valintojen  tekemistä 
sekä  syrjäytymisen ehkäisemisen 
keinoja.

– Myös hallitusohjelmaan sisäl-
tyvän yhteiskuntatakuun ja siihen 
liittyvän koulutustakuun toteut-
tamisessa opinto-ohjauksella on 
keskeinen sija. Kun peruskoulunsa 
päättävät ja ilman koulutuspaik-
kaa jääneet ovat yhteisvalinnassa 
etusijalla vuodesta 2014 alkaen, 
heidän ratkaisunsa ovat entistä  
tärkeämpiä. Pitäisi varmistaa, 
että valinnat ovat hyvin pohdit-
tuja ja realistisia niin, ettei tule 
keskeytyksiä. Opinto-ohjauksen 
ja  järkevän suunnittelun merkitys 
korostuu, sanoo Pitkälä.

Henkilökohtainen ohjaus
säilytettävä
Valtion säästötavoitteiden pää-
johtaja ei usko opinto-ohjauksen 
kehittämiseen suuremmin vai-
kuttavan. Sen sijaan kuntauu-
distuksella voi olla vaikutuksia 
lukioverkkoon.

–Peruskoulun toimintaan kun-
tauudistus tuskin vaikuttaa, sillä 
kunnilla on edelleen velvollisuus 
järjestää koulutus. Mutta jos kun-
takoko suurenee, on odotettavissa, 

että lukioita häviää.
– Tässä maassa on 175 pienten 

lukioiden lisää saavaa lukiota, ja 
osa niistä on kytköksissä yläkou-
luihin. Ne voivat olla vaikeuksis-
sa, jos lukio loppuu, sanoo Aulis 
Pitkälä ja ennakoi ratkaisuksi etä-
opetusta sekä viestintätekniikan 
laajempaa käyttöönottoa.

Mutta miten ohjaus siinä tapa-
uksessa järjestetään, hän miettii 
ja tuumii mahdollisuutta etäohja-
ukseen: –Uusia menettelytapoja 
pitää keksiä.

Henkilökohtaista ohjausta pää-
johtaja Aulis Pitkälän mukaan ei 
mikään silti voi korvata. Oppi-
laalla on siihen oikeus, josta on 
pidettävä kiinni.

– Henkilökohtainen ohjaus on 
vahva väline, josta ei pidä luopua. 
Se auttaa oppilasta, mutta kaikki 
eivät suinkaan sitä tarvitse eivätkä 
kaikki siitä hyödy.

Oppilaalla oikeus
tiettyihin palveluihin
Syrjäytymisen ehkäisy pitäisi Pit-
kälän mukaan aloittaa jo varhais-
lapsuudesta ja vanhempien voi-
maannuttamisesta, koska kaikilla 
vanhemmilla ei ole kasvatukseen 
riittäviä  eväitä. Myöhemmässä 
vaiheessa tarvitaan toimivaa mo-
niammatillista toimintamallia.

– Lasten ja nuorten ongelmiin 
pitää pystyä tarttumaan ilman, 
että se koetaan hävettäväksi, pe-
lottavaksi tai diskriminoivaksi. 
Siinäkin opinto-ohjaajan rooli on 
merkittävä.

Pääjohtaja pitää tärkeänä nuor-
ten oikeutta terveydenhoitajan, 
lääkärin, psykologin ja koulu-
kuraattorin palveluihin, vaikka 
tietää, että suosituksia ei kaikkialla 
noudateta niin hyvin kuin pitäisi.

– Oppilashuoltolakihan on 
tulossa vuonna 2014, mutta kiis-
tan aiheena on edelleen, kuka 
maksaa.

Uskoo opettajan ammatin
pysyvän houkuttelevana
Opettajan ammatin Aulis Pitkälä 
uskoo Suomessa säilyvän houkut-
televana tulevaisuudessakin eikä 
mitään erityisiä merkkejä suosion 
laskusta ole nähtävissä.

– On tietenkin tärkeää, että 
myös yliopistoissa satsataan 
opettajien koulutukseen, sanoo 
Pitkälä hieman huolissaan siitä, 
pidetäänkö asiaa  niissä tarpeeksi 
tärkeänä.

Tähdellistä opettajan ammatin 
kaltaisessa ihmissuhdetyössä on 
hyvän työyhteisön rakentaminen, 
josta joka rehtorin tulee Pitkälän 
mukaan huolehtia.

Kysymykseen ammatin tur-
vallisuudesta pääjohtaja vastaa 
viittaamalla jokin aika sitten teh-
tyyn selvitykseen, jonka mukaan 
oppilaat kokevat olonsa koulussa 
yllättävänkin turvalliseksi. Opet-
tajien osalta hän ei usko, että eräitä 
yksittäistapauksia lukuun otta-
matta tarvitaan kovempia keinoja 
kurinpitoon.

– Kurinpitosäännöksiä kyllä 
ollaan tarkistamassa, mutta jo nyt 
opettaja voi esimerkiksi ottaa tal-
teen opetusta häiritsevän esineen 
ja palauttaa sen tunnin jälkeen.

Hyviä kokemuksia
opinto-ohjaajana
Aulis Pitkälän omat kokemukset 
opinto-ohjaajana toimimisesta 
ovat vuosilta 1980-82, jolloin hän 
vasta valmistuneena toimi virassa 
Viikaisten yläasteella ja Uuden-
kaupungin lukiossa.

– Kokemukseni siltä ajalta oli-
vat hyvät, tykkäsin työstä. Se oli 
antoisaa aikaa, kun tunsi saaneen-
sa hyvät suhteet nuoriin.

– Kesäloma tuntui kuitenkin 
pitkältä, joten menin Mikkelin lää-
ninhallitukseen harjoittelemaan. 
Hallinto vei mennessään, ja sillä 
tiellä olen edelleen.

Opetushallituksen pääjohtaja arvostaa opinto-ohjausta

Ohjaus on työtä nuoren
tulevaisuuden hyväksi
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Melkein vuoden pituisen poik-
keaman hallintouraan muodosti 
1980-luvun puolivälissä aika, 
jolloin Pitkälä oli virkavapaalla 
omasta virastaan ja toimi opinto-
ohjauksen lehtorina Jyväskylän 
yliopistossa.

Kokemuksensa opinto-ohjaajan 

työstä pääjohtaja näkee vaikutta-
neen omiin ajatuksiinsa oppimi-
sesta.

– En näe oppimista opettamis-
keskeisenä. Opettajan roolin tulisi 
olla enemmän ohjaava.

Opinto-ohjausta hän pitää to-
della arvokkaana työnä nuorten 

tulevaisuuden näkökulmasta.
– Opinto-ohjaajan pitäisi perus-

koulussa olla rehtorin oikea käsi 
ja osallistua koulun johtamiseen, 
sanoo pääjohtaja Aulis Pitkälä.

Ritva Mäkelä

Opetushallituksen pääjohtajaksi tämän vuoden alusta tulleella Aulis Pitkälällä on pitkä ura sivistystoimen 
hallintotehtävissä. Edellinen tehtävä oli Espoon sivistystoimenjohtajan virka.



8

Ohjausalan amerikkalaisen 
keskusjärjestön, National 
Career Development Asso-
ciation (NCDA), konferenssi 
järjestettiin Atlantassa 21. 
- 23.6.2012. Tämän vuoden 
konferessiteeman innoitta-
jana toimi Atlantassa syn-
tynyt Martin Luther King, 
joka unelmoi yhtäläisistä 
mahdollisuuksista kaikille 
kansalaisille. Eri sessioissa 
tarkasteltiin teorioiden ja 
käytäntöjen suhteita, oh-
jaustyön eettisiä kysymyk-
siä, teknologian sekä sosi-
aalisen media roolia sekä 
palvelujen laatua.  

Sosiaalisen median käytön lisään-
tymisen myötä NCDA on uudista-
massa omia eettisiä periaatteitaan. 
Käytön laajuutta kuvaa se, että 
lähes 90 % kansallisista yrityksistä 
on ilmaissut aikeensa hyödyntää 
sosiaalista mediaa henkilöstön 
rekrytoinnissa ja kaksi kolmas-
osaa on jo menestyksellisesti 
hyödyntänyt teknologiaa henki-
löstövalinnoissa. Kuitenkin työn-

hakijoista vielä alle puolet käyttää 
sosiaalista mediaa työtä hakies-
saan. Työryhmän mielestä alan 
ammattilaisten tulee olla tietoisia 
sosiaalisen median luonteesta ja 
mahdollisuuksista jokapäiväisessä 
käytössä, ja miten ohjata asiak-
kaitaan toimimaan verkostoissa. 
Uudistetut periaatteet julkaistaan 
loppuvuodesta 2012.  

Konferenssin aikana järjestön 
aiemmat puheenjohtajat tarkasteli-
vat paneelissa ohjauksen lisäarvoa 
työmarkkinoilla, missä projek-
tiluonteiset tehtävät lisääntyvät 
pysyvien työsuhteiden sijasta. 
Professori Mark Savickas painot-
ti ohjauksessa käytettävän kielen 
muutostarvetta. Ammatinvalinnan 
tai työpaikan sijasta tulisi etsiä 
työtehtäviä, jotka tarvitsevat te-
kijäänsä. Epävamuus tulisi nähdä 
paremminkin helpotuksena, koska 
yhden elintärkeän ammatinva-
linnan sijasta kansalaisilla on 
elämänsä aikana mahdollisuus 
tehdä useita uusia ratkaisuja.  Kun 
tunne turvallisuudesta ohenee, 
työmarkkinoilla selviytyjiä ovat 
kansalaiset, jotka nopeimmin 
osaavat mukautua muutoksiin. 
John Krumbolz puolestaan ke-

hotti osallistujia ottamaan roh-
keasti riskejä sekä  tarttumaan 
avautuviin mahdollisuuksiin huu-
dattaen yleisöä: “Courage folks, 
courage!”

Raimo Vuorinen ja Jaana 
Kettunen esittivät yhdessä James 
Sampsonin ja Debra Osbornen 
(Florida State University) kanssa 
tutkimustuloksia siitä, millaisia 
ovat ohjaajien käsitykset sosi-
aalisesta mediasta ohjauksessa 
ja mikä yhteys käsityksillä on 
ohjauksellisiin lähstymistapoihin 
ja ohjaustoimintaan. 

Jukka Lerkkanen, Gary Pe-
terson ja James Sampson (FSU) 
esittelivät NUOVE -neuvonta ja 
uohjauspalvelujen kehittämis-
projektissa laadittujen aikuisille 
suunnattujen ohjaustarvearvi-
oiden (OTA) tuloksia. Samassa 
esityksessä tarkasteltiin suoma-
laisten tulosten yhteyttä Floridan 
osavaltion yliopistossa saatuihin 
tutkimustuloksiin. 

Konferenssin päätti amerik-
kalaisten teoreetikkojen “dream 
team”. Professorit John Krum-
bolz (Happenstance Theory), Joe 
Johnston (Holland’s Theory),  
Gail Hackett (Social-Cognitive 

James P. Sampson (vas.), Jaana Kettunen, Debra Osborn ja Raimo Vuorinen esittivät konferenssissa tutki-
mustuloksiaan ohjaajien käsityksistä sosiaalisesta mediasta. 

Unelmaa rakentamassa
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Career Theory), Janet Lenz (Cognitive Information 
Processing Theory) keskustelivat Spencer Nilesin 
johtamana paneelina teoreettisista lähtökohdistaan, 
niiden tarjoamista ratkaisumalleista sekä siitä, missä 
ohjausalan teoreettisella kentällä mennään ja mitä on 
tulossa. Osallistujat korostivat kansalaisten omien 
urasuunnittelutaitojen kehittämistä yksittäisten rat-
kaisujen tai valintojen sijaan. 

Tutkimusten ja käytännön sovellusten esittely-
jen rinnalla osana konferenssia oli ns. “Tech Lab”, 
jossa osallistujilla käytännössä mahdollisuus oppia 
hyödyntämään teknologiaa ohjauksessa. Ohjauksen 
ammattilaisille tarjottiin myös sparrausta, miten 
paikallisten päättäjien kanssa neuvotellaan ohjauksen 
toimintaedellytyksistä hyödyntäen mm. järjestön 
tuottamia katsauksia valmisteilla olevasta lainsää-
dännöstä.

NCDA:n nykyinen presidentti Debra Osborn 
kertoi, että saadun palautteen mukaan konferenssissa 
toteutuivat hyvin hänen toiveensa tarjota osallistujille 
mahdollisuus verkottua ja oppia uusia työtapoja 
sekä vahvistaa alan keskinäistä yhteenkuuluvuutta. 
Etenkin järjestön konferensseihin ensimmäistä ker-
taa osallistuville järjestetty oma tilaisuus rohkaisee 
tulevaa aktiivisuutta järjestössä. Hän näkee, että 
kansallisella järjestöllä on merkittävä rooli ylläpitää 
alan kehittämistä koskevaa keskustelua. NCDA pyr-
kii tehostamaan jatkuvuutta “kolmen presidentin” 
järjestelmän avulla (edellinen-nykyinen-tuleva).

Toimintamäärärahojen leikkauksien takia moni 
jäsen ei pääse osallistumaan valtakunnallisiin konfe-
rensseihin, ja siksi järjestö on tehostanut verkkovies-
tintää sekä alueellisten tilaisuuksien järjestämistä. 
Debra lähetti lämpimät terveiset kaikille suoma-
laisille ohjaajille, koska hän arvostaa täällä tehtyä 
kehittämis- ja tutkimustyötä sekä ohjauspalvelujen 
laajaa kattavuutta.

Ajatusten ja ideoiden vaihto paikalla olleiden ulko-
maisten kollegoiden kanssa oli runsasta ja virikkeitä 
antavaa. Antia ja havaintoja jettiin konferenssin kulu-
essa myös twitterin kautta. Osallistujia kannustettiin 
verkostoitumaan Facebookissa ja LinkedIn:ssä. 

Seuraava konferenssi on järjestön 100-vuotisjuhla-
seminaari heinäkuussa 2013 Bostonissa, Massachu-
settsissa. Lisätietoja tulevasta seminaarista NCDA:n 
verkkosivuilla http://ncda.org

Esitettyjä aineistoja on saatavilla Florida State 
University:n ohjausalan tutkimuskeskuksen sivulta 
http://www.career.fsu.edu/techcenter/NCDA_12.
html

Raimo Vuorinen & Jaana Kettunen
Koulutuksen tutkimuslaitos, 

Jyväskylän yliopisto
raimo.vuorinen@jyu.fi, jaana.h.kettunen@jyu.fi 

Jukka Lerkkanen
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu, 
jukka.lerkkanen@jamk.fi
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Viime keväänä perusasteen 
päätti noin 60 000 peruskou-
lulaista. Kaikkiaan 101 000 
hakijaa on tavoittelemassa 
toisen asteen koulutuksen 
avoinna olevia koulutus-
paikkoja, joita on yhteensä 
87 500. Näistä ammatil-
lisessa koulutuksessa on 
48 000 ja lukiokoulutuksessa 
39 500. 

Kevään yhteishaussa ei hakenut 
1500 perusopetuksen päättävää 
nuorta. Hakematta jättäneiden 
määrä on ollut viime vuosina nou-
sussa.  Huolestuttavaa on myös se, 
että koulupudokkaiden eli ilman 
peruskoulun päättötodistusta jää-
vien nuorten määrä on ollut viime 
vuosina kasvussa.

Peruskoulun jälkeinen kou-
lutuspaikka ei tule kenellekään 
itsestään selvyytenä. Päästäkseen 
haluamalleen koulutusuralle, nuo-
ren on saatava kilpailukykyinen 
peruskoulun päättötodistus. Alle 
kuuden keskiarvolla ei kilpailla 
koulutuspaikoista. Silloin otetaan 
vaan se, mitä on enää tarjolla. 
Täytyy olla realisti omissa jatko-
koulutustavoitteissaan, ja tässä 
myös koulun oppilaan ohjauksella 
on hyvin tärkeä rooli. 

Monet nuoret kaipaavatkin 
enemmän henkilökohtaista opinto-
ohjausta ja yksilöllisten kou-
lutustarpeiden huomioimista. 
Oppilaat kaipaavat syvällisempää 

Kamppailu jatkokoulutuspaikoista kiihtyy

ja kattavampaa tietoa jatko-opis-
kelupaikoista ja niiden sisällöistä. 
Näihin vaatimukseen peruskoulun 
opinto-ohjauksen tulisi osata 
vastata. Oppilas ei hae jatkokou-
lutukseen yhteishakujärjestelmän 
vaan itsensä takia.

Ensi vuonna voimaan astuvan 
yhteiskuntatakuun ja erityisesti 
siihen liittyvän koulutustakuun 
avulla pyritään kaikille perus-
opetuksen päättäville saamaan 
jatkokoulutuspaikka. Käytännös-
sä tämä tavoite on varsin vaikea 
saavuttaa pelkästään siksi, että 
hallitusohjelman mukaisesti kou-
lutuspaikkoja karsitaan lähivuosi-
na useita tuhansia. 

Tämän hetken taloudellinen 
tilanne ja julkisen talouden kes-
tävyysongelman mittavuus edel-
lyttävät koko vuosikymmenen 
kestävää sopeuttamisohjelmaa, ja 
tämä asettaa omat reunaehtonsa 
sekä ammatillisen koulutuksen 
että ammattikorkeakoulutuksen 
palveluiden tuottamiselle tulevina 
vuosina.

Ammatillisen koulutuksen 
opiskelijamäärää ollaan vähentä-
mässä vuosina 20132016 keski-
määrin 1500 opiskelijaa vuodessa. 
Ammattikorkeakoulutuksesta 
vähennetään runsaat 2000 aloitus-
paikkaa. Koska aloituspaikkojen 
vähentämisessä tulee huomioida 
alueelliset tarpeet ja erot on toden-
näköistä, että vähennykset kohdis-
tuvat pääasiassa ruuhkasuomen 
pohjoispuolelle. 

Tulevaisuus näyttää, missä 
määrin tämä sitten aiheuttaa alu-
eellista eriarvoisuutta koulutuk-
seen pääsyn suhteen?

Taloudelliset reunaehdot huo-
mioiden koulutuksen järjestäji-
en on pyrittävä suhteuttamaan 
koulutustarjonta siten, että se 
alueellisesti kykenee vastaamaan 
koulutetun työvoiman tarpee-
seen sekä huomioimaan sen, että 
nuorten pääseminen ammatilli-
seen koulutukseen ei vaikeutuisi.  
Samalla koulutuksen järjestäjiltä 
edellytetään koulutuksen tehos-
tamista, keskeyttämisen vähentä-
mistä ja koulutuksen nopeampaa 
läpäisyä. 

Käytännössä aloituspaikkojen 
supistaminen tietää kovenevaa 
kilpailua jatkokoulutuspaikoista. 
Hyvin pärjäävät oppilaat tulevat 
jatkossakin pääsemään haluamal-
leen koulutusalalle. Kohtalaisesti 
pärjäävät ja haasteelliset oppilaat 
joutuvat kohtaamaan aloitus-
paikkojen karsimisesta johtuvan 
kovan kilpailun. Huonolla päät-
tötodistuksen keskiarvolla ei ole 
todellista vaihtoarvoa haluttuun 
jatkokoulutuspaikkaan.  Tulevasta 
yhteiskuntatakuusta huolimatta 
nuorten koulutuksellinen ja sitä 
kautta yhteiskunnallinen syrjäyty-
misriski näyttää kasvavan tulevina 
vuosina. Tämä on varmaan estettä-
vissä, kun vaan poliittista viisautta 
ja tahtoa löytyy.

Mikko Löppönen
Kuopio

facebook.com/diakamk

Hakutoimisto:
020 690 431, 
hakutoimisto@diak.fi 

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHELMA
Bachelor of Social Services
Sosionomi (AMK) 
Sosionomi (AMK) -diakoni
Sosionoi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja
HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa
Terveydenhoitaja (AMK)
VIITTOMAKIELENTULKIN KOULUTUSOHJELMA
Viittomakielentulkki (AMK)
PUHUTTUJEN KIELTEN TULKKAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Monta tapaa parantaa maailmaa.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

.fi 
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Lukio, jatko-opinnot ja työelämä 
- lukion opinto-ohjauksen kehittämispäivä

Lukioiden opinto-ohjausta on kehitetty viimeisen kahden vuoden aikana  
useamman toimijan voimin. Nyt on aika levittää tietoa ja hyviä käytänteitä  
laajemmalle joukolle. Usean toimijan yhteistyönä toteutettavassa päivässä on 
aiheena mm. lukioiden työelämäyhteistyön mallit, korkeakoulujen kanssa  
tehtävä yhteistyö, sosiaalinen media ja uudet jatko-opintosuunnitelmat. 

Aika: 2.11.2012 kello 9–15
Paikka: Cygnaeus -lukio, Wilhelm Schildtin katu 2, 40100 Jyväskylä
Järjestäjät: Keski-Suomen lukiohanke, Lukion ohjauksen kehittämishankkeen toimijat,  
Suomen opinto-ohjaajat ry ja Taloudellinen tiedotustoimisto

Ohjelma (tarkentuu vielä)

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.00.  Avaussanat 
 Paneeli: Lukion ohjauksen nykytila 
9.45.  Työpajat , teemoina mm.
 - Keski-Suomen lukioiden työelämämallit, Keski-Suomen lukiohanke
 - Työelämäyhteistyön hyvät käytänteet, TAT 
 - Lomakkeet jakoon! Jatko-opintosuunnitelmien hyvät käytänteet mm. Wilmassa
 - Ohjauksen mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
 - Korkeakouluyhteistyö -malleja käytännössä
10.30.  Tauko
11.30 työpajat jatkuvat
12.15  Ruokailu (omakustanteinen)
13.00  Työpajat jatkuvat
13.45  Kahvi 
14.00  Yhteenvetoa ja päätöspuheenvuoro
15.00  Tilaisuuden päätös

Ilmoittautuminen ja lisätietoja 
Mika Kangas
Suunnittelija
Keski-Suomen lukiohanke
014-3414606
mika.kangas@jao.fi

Tarkempi ohjelma lähiaikoina osoitteissa:
www.peda.net/veraja/lukiohanke
www.sopo.fi
www.opetin.fi

Ilmoittautuminen 26.10.2012 kello 16 mennessä sähköpostitse. 

Majoitus ( tarkempaa tietoa tulee myöhemmin)
 
TERVETULOA! 
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Mitä tapahtuu, jos yhdistää 
kymmenen eurooppalaista 
ohjaajaa, yhden porokoh-
taamisen ja röykkiöittäin 
suomalaisen ohjauksen hel-
miä? Sekoituksesta syntyy 
huikean onnistunut Acade-
mia-opintovierailu Rova-
niemellä. Opintovierailun 
mahdollisti rovaniemeläisten 
opojen tiivis verkosto, joka 
avasi arktisen ohjauksen sa-
loja ja tarjosi ainutkertaisia 
elämyksiä osallistujille. 

Ohjausalan ammattilaiset eri 
puolilta Eurooppaa saapuivat Ro-
vaniemelle huhtikuun viimeiseksi 
viikoksi tutustumaan suomalaiseen 

koulutus- ja ohjausjärjestelmään. 
Ryhmässä oli opinto-ohjaajia, 

psykologeja, uraohjaajia ja työ-
voimaneuvojia Latviasta, Espan-
jasta, Ranskasta, Sloveniasta, 
Irlannista, Norjasta ja Tanskasta. 
Opintovierailun aikana osallistujat 
perehtyivät suomalaiseen koulu-
tusjärjestelmään ja ohjaukseen eri 
koulutustasoilla. 

Joustoa ja tukea 
ohjauksella

Lapin Urheiluakatemialla osallis-
tujat tutustuivat joustaviin opin-
topolkuihin, jotka mahdollistavat 
nuorille opiskelun ja urheilun 
yhdistämisen.  Akatemian tilat ja 
reippaat opiskelijat saivat sala-
mavalot räiskymään (“The Sports 

Academy was amazing: fabulous 
facilities and a great opportunity 
for young!”). Rovaniemen am-
mattikorkeakoulussa osallistujat 
olivat erityisen vaikuttuneita opet-
taja- ja opiskelijatutortoiminnasta 
sekä valmistumiseen tarjotusta 
tuesta opiskelijoiden opiskelu- ja 
uraryhmäohjauksen kautta. Viikon 
aikana osallistujat esittelivät myös 
omien maidensa ohjausjärjestel-
miä ja kertoivat omassa työssään 
hyviksi osoittautuneista ohjaus-
käytännöistä. 

Näytön paikat

Ammattikoulutuksen osalta ryhmää 
kiinnosti erityisesti monialainen 
ohjaustyö Lapin ammattiopistos-
sa, jossa he pääsivät kokeilemaan 

Onnistuneen opintovierailun resepti

Academia-vieraat yhteiskuvassa Rovaniemen-vierailullaan.
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myös asiakkaan roolia kahden 
ammattiin opiskelevan näyttö-
kokeessa. Luonto ja ympäristö-
alan ammattitutkintoja suorittavat 
nuoret mahdollistivat ryhmälle 
elämyksellisen iltapäivän ja kurkis-
tuksen näyttötutkinnon arviointiin. 
Luonto-ohjaajaksi opiskeleva 
nuori teki näyttökokeenaan luon-
nonläheisiä kokemuksia ryhmälle. 
Poronhoitajan tutkintoa suorittava 
nuori kertoi poronhoidosta ja sen 
perinteistä elävän esimerkin pures-
kellessa vieressä jäkälää.

Helminauhaa 
punomassa 

Academia-osallistujista muotoutui 
viikon aikana tiivis ryhmä, joka loi 
nopeasti omat sisäpiirin vitsinsä 
ja omat rutiininsakin. Jokaisen 
päivän päätteeksi jakaannuttiin 
pienryhmiin purkamaan päivän 
antia. Keskustelun päätteeksi 
kukin ryhmä kirjasi ylös päivän 
kohokohdat (helmet) ja heikkou-
det (kompastuskivet). 

Helmiä oli paljon. Ihmetystä 
ja ihailua herättivät mm. Lyseon-
puiston ja Ounasvaaran lukioiden 
tiloissa oppilaiden käytössä olleet 
sohvat (“There is one student slee-
ping!”), kehuja keräsi ilmainen ja 
maistuva kouluruoka. Osallistujat 
keskustelivat paljon huomioistaan 
yleisestä ilmapiiristä ja oppilaiden 
luoma tunnelma koulussa kirjattiin 

helmeksi (“Calm and safe at-
mosphere among the pupils! They 
respect each other’s things!”). 

Kompastuskivien joukosta 
löytyi pettymys nähtyjen porojen 
lukumäärään (yksi, nimeltään 
Laku), kuljetukseen ammattikor-
keakoululta lukiolle (ryhmä olisi 
halunnut kävellä ja asia korjattiin 
seuraavana aamuna muutaman ki-
lometrin kävelyllä yliopistolle) ja 
lumen väriin (se ei ollut enää val-
koista). Kaiken kaikkiaan voidaan 
todeta, että kerätyistä helmistä 
saisi pitkän helminauhan, mutta 
kompastuskivet jäivät pelkiksi 
murusiksi.

 
Ja kaiken 
takana on…

Academia-opintovierailun mah-
dollisti rovaniemeläisten opojen 
tiivis ja toimiva verkosto, jonka 
moottoreina toimivat opinto-
ohjaajat Anu Turunen Lyseon-
puiston lukiosta ja Ari Sirviö 
Ounasvaaran lukiosta. 

Tukena suunnittelussa ja to-
teutuksessa sekä kontaktina 
osallistujiin oli Suomen Euro-
guidance-keskus, joka sijaitsee 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskuksessa CIMOs-
sa. Opintovierailun osallistujat 
saivat apurahan EU:n Elinikäisen 
oppimisen ohjelmasta rahoitetun 
Academia-hankkeen kautta.

Päijät-Hämeen opinto-ohjaajien 
kevättapaamisessa 4.5. palkittiin 
kolme päijät-hämäläistä opettajaa 
ohjausmyönteisestä asenteesta 
työssään. Palkittavat olivat lii-
kunnan ja terveystiedon opettaja 
Sinikka Salminen (Salpausselän 
lukio), talotekniikan lehtori Petri 
Sinisalo (Koulutuskeskus Salpa-
us) ja psykologian, uskonnon ja 
filosofian lehtori Janne Suomala 
(Vääksyn Yhteiskoulu).

Päijät-Hämeen opinto-ohjaajat 
ry päätti vuosikokouksessaan hel-
mikuussa valita vuosittain alueel-
taan ohjausmyönteisen opettajan 

Ohjausmyönteisiä opettajia palkittiin 

jäsenistöltään tulevien esitysten 
perusteella. Palkittava opettaja voi 
olla miltä tahansa kouluasteelta. 
Palkitsemisella halutaan korostaa 
ohjaustyön luonnetta: ohjaus kuu-
luu kaikille opettajille, kaikkien 
työpanos on tärkeä ja yhteistyöllä 
päästään tuloksiin.

Tänä vuonna palkittiin poik-
keuksellisesti kolme opettajaa. 
Palkittavat valitsi Päijät-Hämeen 
opinto-ohjaajat ry:n hallitus ja va-
lintakriteereinä olivat mm.: Opet-
taja on toiminut vähintään yhden 
lukuvuoden Päijät-Hämeessä ko. 
oppilaitoksessa, opettajalla on 

taito kohdata opiskelijoita yk-
silöinä, hän edesauttaa työllään 
opiskelijan opintojen etenemistä, 
hän tuo esille oman oppiaineensa 
näkökulmasta tulevaisuuden, 
jatko-opintojen ja työelämän 
mahdollisuuksia ja hänellä on 
taito verkostoitua työelämän ja 
muiden yhteistyötahojen (esim. 
seurakunta, nuorisotyö) kanssa ja 
käyttää yhteistyötä avaamaan ovia 
opiskelijoille. 

Marja Niinivuori
Puheenjohtaja

Kati Virolainen 
Suomen Euroguidance-keskus
Kansainvälisen liikkuvuuden 

ja yhteistyön keskus CIMO

Mikä on Academia
-opintovierailu?

Academia-opintovierailut edis-
tävät ohjausalalla työskentele-
vien omaa liikkuvuutta. Viikon 
mittaisilla vierailuilla tutustu-
taan kohdemaan ohjaukseen 
ja sen erityispiirteisiin sekä 
vaihdetaan tietoa ja kokemuk-
sia hyvistä ohjauskäytännöistä.  
Osallistujat saavat apurahan, 
joka kattaa pääosin matka- ja 
majoituskulut. 
Keväällä 2013 toteutettavien 
Academia-opintovierailujen 
haku käynnistyy lokakuun puo-
livälissä. Vierailulle pääsee 24 
suomalaisohjaajaa ja saman 
verran ohjaajia muualta Euroo-
pasta saapuu opintovierailuille 
Mikkeliin ja Helsinkiin.
Lisätietoja Academia-opinto-
vierailuista: www.cimo.fi/eu-
roguidance | Academia-opinto-
vierailut
Materiaalit Rovaniemen Aca-
demia-opintovierailusta: www.
cimo.fi/academia
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Valtakunnallisen ohjausalan 
osaamiskeskuksen (VOKES) 
kevätseminaarissa Jyväsky-
lässä 4.5.2012 oli pääpuhu-
jana arvostettu yhdysval-
talainen ohjauksen tutkija 
professori Spencer Niles. 

Pennsylvanian valtion yliopistossa 
työskentelevän professori Nilesin 
erityisalaa on toivon ja mahdolli-
suuksien tunnistaminen ohjauk-
sessa (“Hope centered approach”). 
Hän korosti puheenvuorossaan 
jokaisessa ihmisessä olevia voi-
mavaroja ja siten toivon, optimis-
min ja ratkaisukeskeisyyden tär-
keyttä. Silloin kun ihminen ei itse 
huomaa omia mahdollisuuksiaan, 
voi ohjaus olla voimavarojen ja 
mahdollisuuksien tunnistamisessa 
tärkeä tuki.

Professori Niles vietti keväällä  
Fulbright Specialist ohjelman 
kautta kuukauden osaamiskeskuk-
sen vieraana. Vierailunsa aikana 
hän tutustui suomalaiseen perus- 
ja toisen asteen koulutukseen. 
Häneen teki suuren vaikutuksen 
suomalainen TET-järjestelmä, 
jollaista Yhdysvalloissa ei ole. 

Professori Niles oli hämmästy-
nyt oppilaille annettavan vastuun 
määrästä ja heitä kohtaan tunne-
tusta luottamuksesta. Jyväskylä-
läisessä lukiossa vieraillessaan 
oppilaat esittelivät hänelle koulua 
käyttäen opettajalta lainaksi saa-
miaan avaimia. Professori Nilesin 
sanoin:”That would never, never, 
never happen in the States”. Lu-
kiokäynnillä paljastui myös Suo-
men PISA-menestyksen salaisuus: 
koulun yläkerrasta löytyi sauna.

Valtakunnallista yhteistyötä
ja tiedon levittämistä

Valtakunnallinen ohjausalan osaa-
miskeskus kokoaa yhteen tutki-
mustietoa ohjauksesta.  Lisäksi 
osaamiskeskuksen toimintaan 
kuuluu verkostojen koordinointia, 
elinikäisen ohjauksen kehittä-

mis- ja arviointitoimintaa sekä 
tutkimusta. 

Osaamiskeskuksen verkkosi-
vujen (www.evokes.fi) yhteyteen 
on syksyllä 2011 avattu useiden 
eri tahojen pitkään toivoma kan-
sallinen elinikäisen ohjauksen 
tietokanta (www.evokes.fi/data-
base).  Tietokannan rakennetta 
koskevia toivomuksia pyydettiin 
sen suunnitteluvaiheessa meneil-
lään olevilta valtakunnallisilta ke-
hittämisprojekteilta ja ohjauksen 
eri sidosryhmiltä. Tietokantaan 
kerätään tietoa eri hallinnonaloilta 
elinikäisen ohjauksen tutkimuk-
sesta, kehittämisprojekteista, 
lupaavista käytännöistä sekä toi-
mintaa ohjaavista säädöksistä ja 
sopimuksista. Lisäksi tietokantaan 
viedään tietoja elinikäisen ohja-
uksen parissa toimivista organi-
saatioista ja asiantuntijoista. Re-
kisteröityneet alan ammattilaiset 
voivat itse tallentaa ja päivittää 
tietoja omista hankkeistaan tai 
projekteistaan tietokantaan. 

VOKES ylläpitää myös eu-
rooppalaisen elinikäisen ohja-
uspolitiikan verkoston ELGPN-
tietokantaa. Elinikäisen ohjauksen 
tietokannasta on hyötyä kaikille 
alalla toimiville. Sieltä voi etsiä 
tietoa, jakaa hyviä käytäntöjä ja 

Osaamiskeskus elinikäistä 
ohjausta kehittämässä

Professori Spencer Niles Ope-
tusalan osaamiskeskuksen vie-
raana.

tutkimustuloksia sekä saada ajan-
tasaista tietoa hanketoiminnasta 
ohjauksen alalla. Tietoa voi hakea 
asiasana-, teksti- ja hakemistoha-
kujen avulla.

Tulevaisuuden näkymät

VOKES on ensimmäisellä toimin-
takaudellaan 2006  2011 osoitta-
nut, että voimavaroja kannattaa 
yhdistää elinikäisen ohjauksen 
järjestämistä koskevassa julki-
sessa keskustelussa ja päätöksen-
teossa. Ensimmäisellä kaudella 
toiminnan painopiste on ollut 
erillisrahoitteisissa projekteissa 
sekä osaamiskeskuksen toimin-
nan perusrakenteen luomisessa. 
Jatkossa, vuosien 2012  2016 
aikana, tavoitteena on edelleen 
vahvistaa ja kehittää yhteistyötä 
niin koti- kun ulkomaisten kump-
panien kanssa. 

Osaamiskeskuksen kevätse-
minaarissa osallistujilta saadun 
palautteen perusteella toiminnalta 
odotetaan jatkossa erityisesti 1) 
tiedotuksen tehostamista ja näky-
vyyden lisäämistä, 2) tietokannan 
käytön aktivointia, 3) valtakun-
nallisen toiminnan lisäämistä, 4) 
ELY-yhteistyötä, 5) asiantuntijata-
paamisten ja seminaarien, mukaan 
luettuna webinaarien, järjestämistä 
sekä 6) ajankohtaisten katsausten 
ja kirja-arviointien tuottamista. 
Tiiviimpi yhteistyö SOPO ry:n 
kanssa voi käynnistyä esimerkiksi 
alan uusimpien tutkimustulosten 
välittämisessä Opolehden kautta. 

Osaamiskeskus kutsuu kaikki 
SOPO ry:n jäsenet mukaan yhdes-
sä kehittämään elinikäistä ohjausta 
ja osaamiskeskuksen toimintaa, 
jotta voimme paremmin vastata 
seminaarissa esitettyihin odotuk-
siin. Yhteystiedot:
www.evokes.fi
Koordinaattori Kirsi Syynimaa, 
kirsi.syynimaa@jyu.fi (tietokanta-
asiat)

Sakari Saukkonen
Kirsi Syynimaa

Raimo Vuorinen
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Ruusa Eloniemi suoritti 
viimeisen lukion kurssinsa 
Seinäjoen ammattikorkea-
koulun tekniikan yksikössä 
projektiviikollaan. Neljänä 
päivänä hän sai 20 opiske-
lijan ryhmässä makupaloja 
tekniikan alan opinnois-
ta. Elintarviketekniikan 
tunneilla yhdessä tehtyä 
jäätelöä pääsi ihan maista-
maankin. Tietotekniikassa 
elämyksiä tuotti mm. led-
valojen ohjelmointi.

Sulautettujen järjestelmien ja oh-
jelmoinnin käytännön harjoitukset 
auttoivat oivaltamaan, miten pal-
jon tietokoneella voi kaikenlaisia 
systeemejä tehdä. Oli hienoa saada 
itse kokeilla ja huomata, miten 
led-valot syttyivät ja sammuivat, 
kun kirjoitimme ohjelmaan erilai-
sia koodeja.

Seinäjoen lukion päättävällä 
Ruusalla tietotekniikka on yksi 
uravaihtoehto ja hakutoive yh-
teishaussa, joten projektiviikon 
kurssin valinta oli hänelle helppo. 
Jäätelön valmistuksessa mukana 
ollut lukion opinto-ohjaaja Tarja 
Heikkilä olisi suonut, että  tyttöjä 

olisi ollut mukana enemmänkin 
kuin neljännes ryhmästä. Hän 
pahoittelee, että kovin moni lu-
kiolainen tuntuu valitsevan lukion 
jälkeisen opiskelualan mielikuvi-
en eikä tiedon perusteella  ja vasta 
ihan lukion lopussa.

– Moni tulee lukioon mietti-
mään, mitä haluaa isona tehdä, 
eikä mietintä lukiossakaan etene, 
kun on koko ajan kiire kerätä suori-
tuksia. Olisi tärkeä saada kehitettyä 
pitkäjänteistä yhteistyötä ammatin-
korkeakoulun kanssa, jotta pysyisi 
mielessä, että elämää on lukion 
jälkeenkin, Heikkilä sanoo.

Opinto-ohjaukseen 
uusia tuulia

Tarja Heikkilä kiittelee SeAMKin 
projektiviikon ohjelmatarjontaa 
häkellyttävän monipuoliseksi ja 
toiminnalliseksi. Hän näkisi myös 
mielellään ammattikorkeakoulun 
eri alojen opettajia tai opiske-
lijoita lukiossa opettamassa ja 
esittelemässä erikoisalojaan myös 
sopivilla oppitunneilla.

– Opinto-ohjausta ollaan val-
takunnallisessa pilottihankkeessa 
kehittämässä siihen suuntaan, että 
myös aineenopettajat erikoistuisi-
vat alansa opintojen ohjaukseen.

Asiantuntijuus 
kasvaa tekemällä

Elintarviketekniikan tunteja ohjan-
neelle koulutusohjelmapäällikölle 
Jarmo Alarinnalle toinen päivä 
lukiolaisten kanssa oli jännittävä. 
Jäätelön valmistuksen viimeinen 
vaihe uhkasi tyssätä siihen, että 
Foodwestin laboratorion uusi 
tietokoneohjattu vaahdotus- ja 
sekoituslaite lähetti aamulla ou-
toja virheilmoituksia. Viimeinen 
jännitysmomentti oli se, miltä 
pakastettu jäätelö maistuu viikon 
päätöskahveilla. Siinä välissä 
Alarinta ehti ohjata opiskelijoita 
ja pohtia ammattikorkeakoulu-
opintojen olemusta.

– Yliopistossa riittää, että osaa 
keskustella aiheesta, ammatti-
korkeakoulussa pitää osata myös 
tehdä itse, Alarinta kärjistää.

– Minäkin voin puhua jäätelön 
valmistuksesta vaikka kuinka 
paljon, mutta haluan osata myös 
tehdä. Asiantuntijuuden kehitty-
mistä edistää parhaiten se, että on 
mahdollisuus yhdistää kokemus-
peräistä ja teoreettista tietoa.

Teksti ja kuva: 
Auli Laitila

Lukiolaiset maistelivat tekniikan 
alan AMK-opintoja Seinäjoella

Ruusa Eloniemi kaatoi ho-
mogenisoitua jäätelömas-
saa vispariin, joka sekoitti 
mukaan typpikaasua säily-
vyyden ja rakenteen paran-
tamiseksi.
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Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto (LUT) on rakentanut yh-
teistyössä Kerhokeskus  koulutyön 
tuki ry:n sekä laajan opettajajou-
kon kanssa työkalun yrittäjyyskas-
vatukseen. 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaris-
to™ on tarkoitettu perus- ja toisen 
asteen opetushenkilöstölle oman 
toiminnan arviointiin ja kehittä-
miseen. Se on maksuton netistä 
löytyvä työkalu, ja jo yli 800 opet-
tajaa, rehtoria ja opinto-ohjaajaa 
hyödyntää sitä omassa työssään. 
Mittaristo löytyy osoitteesta www.
lut.fi/mittaristo.

Mittaristo toimii siten, että 
käyttäjä vastaa kyselyyn, jossa 
hän arvioi toimintaansa viimeisen 
puolen vuoden ajalta. Kysymyk-
set on laadittu siten, että niiden 
avulla saadaan mahdollisimman 
hyvä kuva yrittäjyyskasvatuksen 
laajuudesta ja eri osa-alueista. Jo 
kysymyksistä saa vinkkiä siitä, 
mitä kaikkea yrittäjyyskasvatus 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo 
avuksi ohjaustyöhön

sisältää. 
Kyselyn vastaamisen jälkeen 

se antaa välittömän palautteen. 
Lisäksi vastaaja saa numeerisen 
vertailutiedon siitä, miten muut 
vastaajat ovat keskimäärin vas-
tanneet eri osa-alueisiin. Palaute 
antaa myös konkreettisia ideoita 
työn kehittämiseen. Linkkivink-
kien avulla pääsee yrittäjyyskas-
vatuksen materiaaleihin. Ajatus 
on, että opettajat arvioivat omaa 
toimintaansa säännöllisesti, jol-
loin he voivat seurata oma kehi-
tystään.

Erityisesti opinto-ohjaajien 
työssä yrittäjyys ja yrittäjyyskas-
vatus ovat keskeisiä sisältöjä, ja 
opot ovatkin löytäneet mittariston 
tarjoamat mahdollisuudet oman 
ohjauksensa tueksi.   Aihealueessa 
on vielä paljon uutta opittavaa ja 
siksi siinä on suuri mahdollisuus 
kehittyä. 

Moni assosioi yrittäjyyskas-
vatuksen vain yrittäjien kasvat-

tamiseen. Kaikista ei tietenkään 
tarvitse kasvaa yrittäjiä eikä yrit-
täjyyskasvatus ole ristiriidassa 
kasvatuksen yleisten tavoitteiden 
kanssa. Siinä painotettavat asiat 
- oma-aloitteisuus, ideointi ja vas-
tuunkanto - ovat tärkeitä kasvatus-
tavoitteita nyt ja tulevaisuudessa, 
ja mittaristo auttaa osaltaan tässä. 
Myös työelämäyhteistyöhön ja 
verkostoiden hyödyntämiseen saa 
mittaristosta vinkkejä.

Lisätietoja mittaristosta: pro-
jektipäällikkö Elena Ruskovaara, 
elena.ruskovaara(a)lut.fi, 040 
5550320

Yrittäjyyskasvatuksen mittaris-
to -ESR-hanketta ovat rahoittaneet 
Euroopan sosiaalirahasto, Ope-
tushallitus ja Yksityisyrittäjäin 
säätiö. 

Tiina Rytkölä
Kerhokeskus – 

koulutyön tuki ry

Mihin opinto-ohjausta tarvitaan? 
Mihin opot työllään pyrkivät? 
Miksi ammatillisissa oppilaitok-
sissa pitäisi olla opoja? Opiske-
lijathan ovat jo valinneet alansa. 
Ja lukioistahan kuuluu jatkaa 
yliopistoon. Lukiolaiset ovat sitä 
paitsi riittävän kypsiä suunnittele-
maan itsenäisesti elämäänsä.

Muun muassa tällaisia kysy-
myksiä ja ajatusmalleja opinto-
ohjaaja saattaa kohdata. Kuitenkin 
aikaa oman työn perimmäisten 
tavoitteiden pohtimiselle jää usein 
arjessa hyvin vähän. Näin uuden 
lukuvuoden alussa haluamme-
kin kutsua teidät mukaan tähän 
pohdintaan. Kartoitamme Itä-
Suomen yliopiston ohjauksen 
koulutusohjelman kandidaatintut-
kielmassamme, miten toisella as-
teella (lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa) työskentelevät 
opot kokevat opinto-ohjauksen ta-

Mihin ja miksi toisella asteella ohjataan?

voitteet ja sitä kautta oman työnsä 
tavoitteet. Tarkoituksena on saada 
kuva siitä, miksi opinto-ohjaajien 
mielestä ohjaustyötä tehdään. 

Tulosten pohjalta jatkamme pro 

Osallistu tutkimukseen
- Kartoitamme kandidaatintutkielmassamme toisen asteen  
opinto-ohjaajien näkemyksiä opinto-ohjauksen tavoitteista.
- Lomakkeessa pyydämme vastauksia omin sanoin kysymyksiin:
o Mitkä ovat mielestäsi toisen asteen opinto-ohjauksen tavoitteet?
o Mitkä tavoitteet ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä?
o Miksi koet juuri nämä tavoitteet tärkeiksi?
- Pääset mukaan osallistumaan osoitteessa: http://bit.ly/PLNo6S tai 
elomake.joensuu.fi/lomakkeet/4585/lomake.html
- Aikaa vastaamiseen kannattaa varata vähintään 5-10 minuuttia.
- Vastaathan kyselyyn 30.9.2012 mennessä.
- Tutkimukseen vastataan nimettömästi ja tulokset käsitellään  
luottamuksellisesti.
- Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin ja otamme vastaan  
palautetta:
Sara Peltola, 040 745 8104 sara.peltola@hotmail.fi
Minna Herranen, 040 767 8702 herranen.minna@gmail.com
Itä-Suomen yliopisto, ohjauksen koulutusohjelma, Joensuu

gradu -tutkielmassamme vertaa-
malla opinto-ohjaajien ja muiden 
tahojen näkemyksiä opinto-ohja-
uksen tavoitteista.
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Koulun käytävillä kaikuu meteli, 
joka etenee aallon lailla luokistaan 
purkautuvien oppilaiden rynnätessä 
välitunnille. Jokainen osaa kuvitella 
sen riemun, joka oppilaista pulpetin 
kahleista päästessä välittyy.

Jokaisella on jokin kokemus 
koulunkäynnistä. Muisto vaikkapa 
siitä, kun koulumatkalla pyörän 
kumi puhkesi ja loppumatka oli 
mentävä taluttaen. Koululla vas-
tassa oli luokanovi, joka ei myö-
hästymisen vuoksi sadannenkaan 
koputuksen jälkeen aukea.

Konneveden yläkoulu toimii 
pilottikouluna Humanistisen am-
mattikorkeakoulun ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamalle 
Uusiutuva koulu ja nuorisotyö - 
hankkeelle. 

Hankkeella pyritään lisäämään 
nuorten hyvinvointia koulussa 
tuomalla koulun arkeen nuoriso-
työntekijä.  

Projektityöntekijänä hank-
keessa toimii yhteisöpedagogi 
Pauliina Lahtinen, joka tituleeraa 
itseään mieluummin nuorisotyön-
tekijäsi. Selvitimme miltä hanke 
näyttää koululla opinto-ohjaaja 
Tuovi Liimataisen silmin.

– Pauliina on tuonut paljon 
hyvää kouluyhteisöön erilaisella 
aikuisen roolillaan erityisesti nuo-
rille, mutta myös koulun aikuisil-
le, kommentoi Liimatainen. 

Enemmän aikuisen aikaa nuorille
Nuorisotyöntekijä Pauliina 

Lahtinen on niin kodin ja koulun 
kuin koulun ja vapaa-ajankin väli-
nen linkki. Näin ollen hän kohtaa 
paljon nuoria monissa eri ympäris-
töissä. Tämä helpottaa yhteistyötä 
koulun, kodin ja nuorten vapaa-
ajalla toimivien tahojen välillä.

– Hänellä on myös merkittävä 
rooli nivelvaiheessa, seiskaluokki-
en ryhmäyttämisessä sekä uusien 
oppilaiden perehdyttämisessä uu-
teen kouluun, lisää Liimatainen.

Opinto-ohjaaja Tuovi Liimatai-
nen kertoo, että hankkeen myötä 
nuorille on syntynyt uusia akti-
viteetteja koululle,  esimerkiksi 
tyttöjen kerho. Pauliina toimii 
myös puolueettomana aikuisena 
koulussa oppilaan ja opettajan vä-
lisissä, joskus haasteellisissakin, 
tilanteissa. 

Luottoaikuinen, tsemppaaja

– Patu on monen nuoren luotto-
aikuinen ja tsemppaaja, kertoo 
Tuovi Liimatainen.

Hankkeen myötä on myös 
opettajille ja oppilaille pidetty 
Vaakamalli® oppitunteja, mikä 
on mahdollistanut koulun hen-
kilökunnalle aikaa istahtaa alas 
ja pohtia yhteisiä pelisääntöjä ja 
käytäntöjä tukemaan kouluhy-
vinvointia. 

Uusiutuva koulu ja nuorisotyö -hanke 2011–2013 
Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on saada kokemuksia ja tietoa nuorisotyön ja koulun yhteistyöstä 
sekä levittää ja vakinaistaan työmuotoa. Hankkeen aikana pyritään  kehittämään uusia toimintatapoja 
koululle nuorisotyöntekijän avulla sekä luomaan uudenlainen työnkuva nuorisotyöhön..
Hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö,  hankeen toteuttaa Humanistinen ammat-
tikorkeakoulu.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Marjo Kolehmainen, marjo.kolehmainen(a)humak.fi
http://www.humak.fi/tutkimus/hankkeet/uusiutuva-koulu-ja-nuorisotyo-hanke

Vaakamalli®
Vaakamalli®  on uusi työkalu kouluyhteisön hyvinvoinnin mittaamiseen, kehittämiseen ja kiusaamisen 
ehkäisemiseen .
Keskeisenä toimijana on koko kouluyhteisö.  Hankkeen toimintamuodot ja tavoitteet luodaan yhteisön  
lähtökohdista, sekä liitetään kiinteäksi osaksi jokaisen yhteisön jäsenen arkea.

Nuorisotyöntekijä koulussa:

Tuovi Liimatainen pitää oppi-
tunteja erityisen tärkeinä hekti-
sessä kouluympäristössä. Saman-
aikaisesti myös oppilaille pidetään 
Vaakamalli® koulutusta, jossa li-
sätään myös heidän tietoisuuttaan 
vaikuttamismahdollisuuksistaan 
kouluympäristöön ja siellä viih-
tymiseen. 

Hankkeen aikana on saatu mo-
nia positiivisia kokemuksia kou-
lun ja nuorisotyön yhdistämisestä. 
Eräs hankkeen päätavoitteista 
onkin pyrkiä vakiinnuttamaan ja 
levittämään toimintamallia myös 
muihin Suomen kuntiin.

Niin ja vielä siitä välitunnille 
ryntäämisestä ja hajonneesta 
pyöränkumista. Konneveden kou-
lulla sitä aaltoa ja unohtuneita 
läksyjä, lapsen ja nuoren hyviä ja 
huonoja päiviä on vastassa myös 
Pauliina. 

Minna Kivi
Mirja Toropainen

Mikko Vänskä

Kirjoittajat ovat Humanistisen 
ammattikorkeakoulun ensim-
mäisen vuosikurssin yhteisöpe-
dagogiopiskelijoita Äänekosken 
kampukselta. Lehtijuttu on osa 
viestinnän- ja markkinoinnin pe-
rusteiden opintojaksoa.
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Uusi oppimisympäristöjen kehit-
tämishanke Innolukio kannustaa 
lukiolaisia luovuuteen ja toisin 
ajattelemiseen. Tavoitteena on 
luoda yhteys lukiolaisten, yritys-
ten ja yliopistomaailman välille. 
Innolukion julkistamistilaisuuden 
toukokuussa avannut pääminis-
teri Jyrki Katainen painotti, että 
yhteiskunnan muutokset tulevat 
ovista ja ikkunoista myös luki-
oihin. On ehkä syytäkin tulla! 
Innolukion toiminta alkoi valta-
kunnallisella verkkolähetyksellä 
ja toinen osa on kaikille lukiolai-
sille avoin kilpailu, jossa yritykset 
ja yhteisöt antavat lukiolaisten 
ratkaistavaksi aitoja ongelmateh-
täviä tuotekehityksestä, yrittäjyy-
destä ja  kansainvälistymisestä. 
Innolukion idea on loistava, ja 
avajaiset mukaansatempaavat ja 
toivottavasti jatkotehtäviin luki-
oissa tartutaan.

Innovatiivisuus ja luovuus 
ovat muotiasioita.  Monenlaisia 
luovuuden pikakursseja järjeste-
tään, ja niihin saatetaan velvoittaa 
osallistumaan luovuuden lisäänty-
misen hurskaassa toivossa. Luo-
vuus on haluttu valjastaa myös 
tuottamaan rahaa.

Luovuus ja innovatiivisuus 
eivät kuitenkaan lisäänny millään 
pikakursseilla ja pakottamisilla, 
vaan tiet luovuuteen on moneen 
kertaan tutkittu ja todettu. Arvos-
tettu luovuuden ja lahjakkuuden 
tutkija Kari Uusikylä on nimennyt 
luovan yhteisön tunnusmerkeiksi 
seuraavat: vapaus, luottamus, 
rohkea riskinottaminen, pyrkimys 
uusien ideoiden tuottamiseen ja 
aikaa niiden kypsyttelyyn, lei-
kinomaisuus, työn haastavuus, 
rakentavat väittelyt, konfliktien 
niukkuus. Mitenkähän hyvin 
oppilaitokset, koululuokat ja 
opettajanhuoneet täyttävät nämä 
tunnusmerkit?

Kuinka luovia ja innovatiivisia 
me opinto-ohjaajat sitten olemme 
ja kuinka valmiita me olemme 
muutokseen? Asiaa ei liene erityi-
semmin tutkittu. Opinto-ohjaajan 
roolin itsenäisyys ja työn melko 
suuri vapaus voisi ajatella edistä-

Inno-opo

vän luovuutta.  
Taannoin Opettaja-lehdessä joku opiskelija etsi 

haastateltavia, jotka ovat käyttäneet ohjauskeskustelun 
lähtökohtana jotakin muuta opiskelijan tuotosta kuin 
puhetta, siis esim. kuvaa, piirtämistä, ryhmän tuottamia 
ideoita jne. Näiden ei-verbaalisten tuotosten tulkinta ei 
ole helppoa, mutta jotakin tällaista voisimme kokeilla. 
Jos aikaa olisi riittävästi myös draama, tanssi tai musiik-
ki voisi tuoda valaistusta sellaiselle opiskelijalle, jonka 
tulevaisuus on ihan hahmottumaton. Opinto-ohjaaja itse 
on näiden kokeilujen primusmotor.

Toisaalta kuinka kansainvälisiä ja yrittäjähenkisiä 
me opinto-ohjaajat olemme? Kannustammeko opiske-
lijoitamme opiskelemaan kieliä ja lähtemään mukaan 
kansainvälisiin projekteihin.  Välitämmekö kansain-
välisyystietoa opiskelijoillemme ja kannustammeko 
opiskelijoitamme lähtemään ulkomaille tai perustamaan 
omia yrityksiä.  

Tarvittaisiinko tähänkin valtakunnallinen Inno-opo 
projekti, joka voitaisiin välittää suurella screenillä kaik-
kiin Suomen kouluihin. Inno -opolla voisi olla värikäs 
takki, jossa on paljon taskuja ja joissa taskuissa voisi 
olla päivän yllätystehtäviä tai aforismeja? Inno-opo 
voisi myös soittaa mitä tahansa instrumenttia tai tanssia 
tai leikata silhuettikuvia, taidot eivät tässä ole oleellisia.  
Joskus inno-opo voisi esittää performanssia tai pukeutua 
tuntemattoman X-kaapuun. Ainakin me kaikki voimme 
tarttua tähän Inno-opo ajatukseen ja miettiä sitä, tai 
nukkua sen kanssa muutaman yön yli. Eläköön luova ja 
Innovatiivinen opinto-ohjaaja ja opinto-ohjaus!

Maija Pasanen

Maija Pasanen Kiinan muurilla.
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Kuntaliiton opetus- ja kult-
tuuriyksikkö järjesti Helsin-
gissä kuntatalolla 11.4.2012 
vuorovaikutteisen tilaisuu-
den, missä käsiteltiin lukio-
koulutuksen tulevaisuuden 
näkymiä ja kehittämissuun-
tia osana kuntarakenneuu-
distusta. Puheenvuorojen 
pitäjinä toimivat mm. 
opetusministeri Jukka Gus-
tafsson ja pääjohtaja Aulis 
Pitkälä. Seminaarin avasi 
Kuntaliiton varatoimitus-
johtaja Tuula Haatainen.

Seminaarissa käsiteltiin kuntara-
kennemuutoksia ja lukiorakennet-
ta, rahoitusta sekä toisen asteen ja 
erityisesti lukiokoulutuksen tule-
vaisuuden linjauksia, laadunhal-
lintaa ja arviointia sekä yhteistyötä 
muiden koulumuotojen kanssa 
sekä koulutuksen järjestämistä ja 
saatavuutta. Jokaisella nuorella 
tulee olla mahdollisuus lukio- tai 
ammatilliseenkoulutukseen. 

Tuula Haatainen Kuntaliiton 
varatoimitusjohtaja avauspuheen-
vuorossaan sanoo, sen olevan 
valtakunnallisen ja paikallisen 
koulutuspolitiikan lähtökohta. 
Korkeatasoista lukiokoulutusta 
on tarjottava koko maassa nuor-
ten ulottuvilla. Lukiokoulutus on 
maamme korkean osaamisen pe-
rusta. Lukioiden yhteistyötä tois-
ten lukioiden kanssa tulee lisätä. 
Lukio- ja ammatillistakoulutusta 
kehitetään sisällöllisesti omina 
koulumuotoinaan. 

Kuntaliiton visio vuodelle 2020 
on rakentaa lukiosta vetovoimai-
nen ja laadukas toisen asteen 
yleissivistävä koulutusmuoto. 
Lukiokoulutus on saatavilla lähi-, 
etä-, tai monimuoto-opetuksen 
keinoin koko maassa. Lukio-
koulutus antaa vahvan perustan 
jatko-opinnoille yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa.

”Suomalainen lukio – minne matkalla, 
missä muodoin ja kenen kanssa?”

Lukiopedagogiikka 
tsaarinaikaista ja 
tarvitsee ruumiinavauksen

Pääjohtaja Aulis Pitkälä nosti 
esiin omassa puheenvuorossaan 
lukiokoulutuksen tavoitteiden- ja 
tuntijakouudistuksen. Uudistus-
ten tavoitteena on astua voimaan 
1.8.2016. Lukion yleissivistävän 
käsitteen rinnalle tulisi geneeris-
ten taitojen oppiminen. Lukiossa 
tulisi opettaa tietoteknisiä val-
miuksia, oppimaan oppimista, 
oma-aloitteisuutta, kriittisyyttä, 
tieteellinen kirjoittamista ja työ-
elämävalmiuksia. 

Seminaarin paneelikeskustelu-
osuudessa johtaja Liisa Tenhunen 
– Ruotsalainen toi esiin tarpeen 
parantaa nuorten työelämätieto-
utta ja haastoi koulut miettimään 
työelämäyhteyksiä ja ottamista 
koulun arkeen toimintatapoja 
kehittämällä. Lukioillakin tulee 
olla työelämäyhteyksiä ja lukio-
laisilla mahdollisuus tutustua 
työelämään. 

Paneelikeskustelussa lukiokou-
lutusta tuuletettiin reippaastikin. 

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja 
Veera Svahn piti lukiopedago-
giikkaa tsaarinaikaisena ja se 
tarvitsee ruumiinavauksen. ”Kuka 
meistä aikuisista enää kirjoittaa 
kynällä?”, hän kysyi. Svahn esitti, 
että suomalainen lukiokoulutus 
tulee nostaa ylpeydenaiheeksi, 
jota peruskoulu jo nyt on. 

Ylioppilastutkintolautakunnan 
pääsihteeri Anneli Roman näki 
yo-tutkinnon haasteena eri kirjoi-
tuskertojen tulosten vertailukel-
poisuuden, mutta piti yo-tutkinnon 
säilyttämistä tärkeänä. Hän enna-
koi tietokoneiden käyttöönottoa 
yo-tutkinnossa. Tämä on haaste 
oppilaitoksien tieto- ja viestintä-
tekniikalle.

Professori Jouni Välijärvi näki 
tulevaisuuden haasteena koulu-
tuksen saatavuuden turvaamisen. 
Hän myös painotti, että osaamisen 
syventäminen ei onnistu, mikäli 
lukiossa on edelleenkin pakko 
opiskella 17 pakollista ainetta. 
Pedagogisena haasteena on taata 
TVT-taidot kaikille lukiolaisille. 
Välijärvi piti tärkeänä, että lukion 
aikana ei tapeta motivaatiota ja 

Terveiset lukioseminaarista

Tietotekniikka on luonteva apuväline lukio-opinnoissa. 
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intoa elinikäiseen oppimiseen, jota 
me kaikki tarvitsemme koko yhä 
pitenevän työuran ajan. Todellista 
laatutyötä on se, että pohditaan to-
della, mitä opettaminen on tänään 
ja kehitetään sitä tulevaisuuden 
tarpeisiin. 

Lukiokoulutusta kehitettävä 
laadullisesti ja alueellisesti
Seminaarin pääpuhujana toimi 
opetusministeri Jukka Gustafsson. 
Opetusministeri korosti puheen-
vuorossaan yhteistä vastuunkan-
toa. Lukiokoulutus pysyy maan 
kattavana verkkona. Pienten lu-
kioiden lisää ei tulla mekaanisesti 
poistamaan. Alueellisuus on tärke-

ää. Tavoitteena on vahvistaa kou-
lutuksen vaikuttavuutta ja kustan-
nustehokkuutta. Jatko-opintoihin 
sijoittumisen nopeuttaminen ja 
parantaminen edellyttää opinto-
ohjauksen kehittämistä. 

Opetusministeri Jukka Gustafs-
son nosti henkilökohtaisen jatko-
opintosuunnitelman keskeiseksi 
ohjauksen apuvälineeksi. 

Opinto-ohjauksen kehittäminen 
edellyttää koko koulun osallis-
tumista opinto-ohjauksellisiin 
prosesseihin. Hallitusohjelman 
mukaisesti lukio- ja ammatilli-
seenkoulutukseen laaditaan hyvän 
opinto-ohjauksen kriteerit siten, 

että ne voidaan ottaa käyttöön 
syyslukukaudella 2014. 
Jukka Gustafsson korosti puhees-
saan, että hallituskauden yksi 
tärkein hanke on nuorten yhteis-
kuntatakuu. Jokaiselle nuorelle 
taataan opiskelupaikka lukiossa, 
ammatillisessa koulutuksessa, 
oppisopimuskoulutuksessa, työ-
pajalla, kuntoutuksessa tai muulla 
tavalla. 

Armi Nurmi
Satu Haime

Ammatillisten opinto-ohjaa-
jien työehdoista puhuttaessa 
on keskitytty pääasiassa 
työaikaan liittyviin epäkoh-
tiin. Kokonaistyöaika ja 
sen tulkinnat harmittavat 
ja hiertävät. Vähemmän on 
puhuttu ammatillisten opin-
to-ohjaajien palkkauksesta.  
Se onkin erityisen hankala 
kysymys, koska myös pää-
toimisista opinto-ohjaajista 
osa on virkasuhteeltaan 
opettajia ja vain osa opinto-
ohjaajia. 

Tällä hetkellä emme Sopo ry:n 
piirissä tiedä, kumpia on enem-
män. Suuntaus lienee kuitenkin se, 
että uudet opinto-ohjaajat valitaan 
opinto-ohjaajan virkaan, jossa on 
kokonaispalkka ja  työaika. 

Moninaisuutta lisää se, että 
oppilaitoksista osa on kunnallisia 
ja osa yksityisiä ja niissä noudate-
taan useita eri sopimuksia. 

Tämän artikkelin kirjoittajat 
myöntävät asiantuntijuutensa 
rajallisuuden tässä sopimusvii-
dakossa. Pyrimme kuitenkin 
tuomaan esille osan totuudesta ja 
saamaan aikaan keskustelua.

Ammatillisille opinto-ohjaajille
paremmat sopimukset

Valtakunnallinen sopimus 
1990-luvun lopulta

Kun opinto-ohjaajan virkoja alet-
tiin 90-luvun lopulla perustaa 
ammatillisiin oppilaitoksiin ja 
valtakunnallinen sopimus syntyi, 
oltiin asiasta aluksi hyvillään. 
Nostihan sopimus ammattikunnan 
näkyville, yhtenäisti ja yksinker-
taisti eri sopimuksilla työskente-
levien opinto-ohjaajien keskenään 
epätasa-arvoisia tilanteita, niin 
työajassa kuin palkkauksessakin.  

Kokonaistyöaika auttoi ajatte-
lemaan, että opinto-ohjaaja voi 
keskittyä opinto-ohjaukseen eikä 
hänen enää tarvitse vuosittain 
anella ohjaustyöhön tarvittavaa 
aikaa esimieheltä tai jopa muilta 
opettajilta kuten monien lukion 
opinto-ohjaajien edelleen täytyy 
valtakunnallisen sopimuksen 
puuttuessa. Opetusvelvollisuuksi-
en ja ylituntien laskemisesta pääs-
tiin eroon. Joillakin aloilla palkka 
parani, monilla kuitenkaan ei.

Muistitietoa ei ole siitä, millai-
sen valmisteluprosessin jälkeen 
nykyisenlaiseen sopimukseen 
päädyttiin. Sopimukseen jäi kui-
tenkin useita epäkohtia, joita ei 
ole saatu korjatuksi, vaikka niitä 
on pidetty jatkuvasti esillä OAJ:n 

eri edustajatahojen kanssa kes-
kusteltaessa. 

Kokonaistyöajassa olevan 
opinto-ohjaajan työehdot kuva-
taan OVTESssä ammatillisten 
oppilaitosten  yhteisissä mää-
räyksissä yhdessä rehtorien ja 
apulaisrehtorien kanssa.

Kokonaistyöaika on oppilai-
toksen toiminnalliset vaatimukset 
huomioon ottava toimistotyöaika.  
Määräyksissä viitataan myös 
vuosilomasäädöksiin ja säädetään 
opinto-ohjaajan opetustuntien 
katoksi 500 tuntia.

Tässä sopimuksen kohdassa 
ei ole erillisiä soveltamisohjeita 
toiminnallisten vaatimusten huo-
mioonottamisesta kuten esim. ko-
konaistyöajassa olevien opettajien 
kohdalla. 

Jotkut työnantajat ovat tulkin-
neet opetustuntimääräyksiä niin, 
että opinto-ohjaaja voi suuristakin 
opiskelijamääristä huolimatta 
vielä opettaa satoja tunteja luku-
vuodessa. 

Samalla opinto-ohjaajalta voi-
daan vaatia ko. aineen opettajan 
pätevyys ja vähentää palkkaa 
opetustuntien osalta, mikäli vaa-
dittavaa alan työkokemusta ei ole. 
Nämä tulkinnat ovat tosin selvästi 
sopimuksen vastaisia.
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Opinto-ohjaajan palkan muodostuminen ammatillisessa koulutuksessa: muutama esimerkki

Opo A Opo B Opo C Opo D Opo E Opo F Opo G

Työnantaja ja virka- tai 
työehtosopimus

Yksityinen/ 
Osakeyhtiö/ 

Paikallinen  sopimus

Kuntayhtymä 
OVTES/liite 4: 

ammattioppilaitos 
tekniikka ja liikenne

Kunta             OVTES/ 
liite 5: 

kauppaoppilaitos, 
kauppa ja hallinto

Palkan perusteena oleva 
virka/työsuhde

Opinto-ohjaaja, 
päätoiminen, ylempi 

kk-tutkinto

Lehtori             
ammatill. aineet, 

ylempi kk-tutkinto. 
Päätoimisesti opinto-

ohjaaja.

Lehtori ammatill. 
aineet, ylempi kk-

tutkinto. 80 % opinto-
ohjaaja, 20 % muuta 

opetusta.

Työaika viikossa
Työaika 30 h, josta 
opv 24,5 h ja 
ylitunteja 5,5 h.

Työaika  25h, josta 
opv 20 h ja ylitunteja 
5 h

Työaika vuodessa 
1624          

vuosiloma 28 pv
1610           

vuosiloma 30 pv
1140  h                     

195 työpäivää
950 h                           

195 työpäivää

Peruspalkka (vesin mukaan/opv 
mukainen) 3250 3250 3250 3250 paikallinen sopimus 2989 2829

Tehtäväkohtainen palkka, 
sisältää TVAn ja ylitunnit 3362 3400 3318 3447 3218 3546 3414

Ammatiln hallinta: 
henkilökohtainen lisä 127 16 21

Työkokemus: vuosisidonnainen 
lisä 65 (5v) 370 (10 v) 514(15 v) 665 (20 v ) n. 800 (20 ov) 973(20v) 921 (20 v)

Määrävuosilisä n. 600

Kuukausipalkka em. oletuksilla 
3555 3770 3833 4129 n. 4600 4530 4356

Kunta tai kuntayhtymä/ OVTES/ yhteiset määräykset

Opinto-ohjaajan virka, päätoiminen, ylempi kk-tutkinto

Kokonaistyöaika, keskimäärin 36,25 h/vk

1552 h,  vuosilomaa 38 pv ja työpäiviä 215

Kaikilla näillä opo-ryhmillä 
sidottu työaika on n. 1200 tuntia 
ja työ tehdään pääasiassa luku-
vuosien kuluessa opetuksellisena 
aikana. Sopo ry:ssä ollaan sitä 
mieltä, että ammattikorkeakou-
luissa noudatettava vuosityöaika 
keskeytysaikoineen soveltuisi 
lähtökohdaksi  myös ammatillisiin 
oppilaitoksiin.

Ammatilliset opinto-ohjaajat 
ovat siis ainoita, joiden työaika 
määritellään kokonaistyöaikana. 
He ovat ainoina myös vuosiloma-
määräysten alaisina. 

Vuosittainen työaika riippuu 
suuresti työvuosista ja on tänä 
lukuvuonna alimmillaan 1552 h 
ja enimmillään 1660 h. 

Työaika on toimistotyöaikaan 
sidottua ja erilaisilla liukumasää-
döksillä ja työaikaseurannoilla 
varustettua. Osassa oppilaitoksista  
työajasta on sovittu työhön sopi-
valla, opinto-ohjaajia tyydyttäväl-
lä tavalla, mutta kaikissa ei ole. 

Opettajasopimusten mukaan 
toimivien opinto-ohjaajien työ-
aika riippuu siitä, mikä on ko. 
alan opettajien vuosittainen ope-
tusvelvollisuus ja kuinka paljon 
ylitunteja tehtävään on sisällytetty. 

Tästä riippuu luonnollisesti myös 
palkka.

Oheisen taulukon avulla ku-
vaamme osaa epäkohdista.  Tau-
lukon tiedoista osa on todellisia, 
osa vertailun helpottamiseksi 
tätä varten muodostettuja, mut-
ta todennäköisesti totta jonkun 
kohdalla. 

Taulukon opinto-ohjaajien työ-
paikat ovat vertailun helpottami-
seksi  I kalleusluokan piirissä ja 
opinto-ohjaajat ovat suorittaneet 
ylemmän korkeakoulututkinnon. 

Taulukko kuvaa tilannetta seit-
semän opinto-ohjaajan kohdalla. 
Kuusi  heistä työskentelee kunnal-
lisessa oppilaitoksessa. Heistä nel-
jä (A,B,C,D) on opinto-ohjaajan 
virassa ja kaksi (F ja G)  lähes 
päätoimisesti opinto-ohjaajan 
tehtävissä  ammattiaineiden leh-
torina. Opo E on päätoimisena 
opinto-ohjaajana yksityisessä, 
oy-muotoisessa oppilaitoksessa 
ja noudattaa paikallista OAJ:n 
hyväksymää sopimusta. 

Taulukosta selviää mm. paljon 
keskusteltu työaikojen erilaisuus. 
Kokonaistyöajassa laskennalli-
nen viikkotuntimäärä on 36,25 
h. Opettajien sopimuksella viik-

Opinto-ohjaajan palkan muodostuminen ammatillisessa koulutuksessa; muutama esimerkki.

Opinto-ohjaajista 
opinto-ohjauksen lehtoreita

Suomen opinto-ohjaajat ry:n ta-
voitteena on, että opinto-ohjaajat 
mielletään selkeästi opettajiksi ja 
sopimuksiin lisättäisiin nimike 
opinto-ohjauksen lehtori samalla 
tavalla kuin peruskoulussa ja tavoit-
teena olevassa lukiosopimuksessa.

Ammattikorkeakoulussa toimi-
vat opinto-ohjaajat ovat lehtoreita, 
joiden opetusalana on opinto-
ohjaus. 

Miksi sitten ammatillisten op-
pilaitosten opinto-ohjaajat ikään 
kuin rinnastetaan hallinto- tai toi-
mistohenkilökuntaan kuuluviksi? 

Kokonaistyöajasta 
vuosityötunteihin 
perustuvaan työaikaan 

Peruskoulun opinto-ohjaajien 
työaika perustuu vuosityötun-
teihin, samoin kuin paikallisilla 
sopimuksilla tai työaikakokeilussa 
toimivilla lukion opinto-ohjaajilla  
ja ammattikorkeakoulujen opinto-
ohjaajilla. Näissä sopimuksissa 
osa työajasta on aikaan ja paikkaan 
sitomatonta.
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kotuntimäärä ja vastaavasti vuo-
sityöaika jäävät huomattavasti 
pienemmiksi. Mitä nämä luvut 
todellisuudessa ovat, riippuu vielä 
siitä minkä alan tai oppiaineen 
opettajasta on kyse. 

Kokonaistyöajassa oleva opin-
to-ohjaaja saa olla kunnallisessa 
työssä 15 v, ennen kuin hänen 
vuosilomansa on 38 päivää, mikä 
riittää n. 5 viikon kesälomaan, 
mikäli muut lomapäivät sijoittuvat 
koulun muihin lomiin.

Palkkaus

Peruspalkka on ko. hinnoittelu-
tunnuksen mukainen.  Opinto-
ohjaajan virassa olevilla se on 
tällä hetkellä alarajalla 3250 €. 
Heidän palkkojensa eroista eniten 
selittää vuosisidonnainen lisä, 
mutta merkitystä on myös sillä, 
miten työnantaja arvottaa opinto-
ohjaajan työtä.

Vuosisidonnaisen lisän kertymä 
on maksimissaan 19 %, joka on 
vähän verrattuna moniin muihin 
opettajaryhmiin. Jos opinto-oh-
jaaja saa vain peruspalkan, niin 
viimeisenkin vuosisidonnaisen 
lisän (20 v) jälkeen hänen kuukau-
sipalkkana on n. 3800 €. 

Esimerkkioppilaitoksista osas-
sa kaikki virassa olevat opinto-
ohjaajat saavat tehtävän vaati-
vuuden vuoksi  enemmän kuin 
peruspalkan alarajan.  Osalla 
tehtäväkohtainen palkka sisältää 
juuri ko. opinto-ohjaajan työnku-
vaan sisältyvän TVA-lisän.  Myös 
henkilökohtaiset lisät saattavat 
tasoittaa tai lisätä kuukausipalk-
kojen eroja. 

Pienet lisät ovat tässä sellaisia, 
jotka on maksettu koko henki-
lökunnalle esim. hyvin tehdystä 
“savuton kampus” työstä (opo D). 
Opo A:lla on erityisosaamista , 
jonka työnantaja on arvioinut  127 
euron arvoiseksi.  

Opo E saa paikallisen sopimuk-
sensa turvin peruspalkan päälle 
sekä vuosisidonnaiset lisät että 
määrävuosikorotuksen. 

Loppupalkka kohoaakin moni-
en mielestä kadehdittavan hyväksi. 
Se vastannee tasoa, johon lukion 
opinto-ohjaajat ovat tavoitteensa 
asettaneet. 

Samaan palkkatasoon pääsee 
opo F, joka toimii tekniikan ja 
liikenteen alalla ja jonka työtun-
tien määrä viikossa on 30 tuntia.  
Kaupan ja hallinnon puolella opo 
G pääsee opinto-ohjaajan virassa 

toimivan opo D:n ohi  25 viikko-
tunnilla.

Loppukommentit

Kokonaistyöajassa olevan opinto-
ohjaajan peruspalkkaa voi ehkä 
pitää kohtuullisena, mutta vuo-
sisidonnaiset lisät kasvattavat 
sitä maksimissaankin vain 660 
€. Loppupalkkaa ja työaikaa voi 
siten pitää pikemminkin kohtuut-
tomina, etenkin kun niitä verrataan 
liitteiden 4 tai 5 mukaan toimivien 
palkkaan jai työaikaan. Kumpi 
vaihtoehto houkuttelee, jos on 
valinnan mahdollisuus?  

Opinto-ohjaajan työ on onneksi 
erilaisista, kenties jopa epätasa-
arvoisista työehdoista huolimatta 
mielenkiintoista ja kehittävää 
eivätkä edellä kuvatut epäkohdat 
työssä viihtymistä ja innostusta 
estä. Tehtävästä toiseen ja kou-
lumuodosta toiseen siirtymistä 
ne kyllä lisäävät eikä suuri vaih-
tuvuus opinto-ohjaajien viroissa 
voi olla eduksi työlle asetettuihin 
tavoitteisiin pyrittäessä.  

SOPO ry
Ammatillinen toimikunta

Kaksikymmentäviisi opinto-oh-
jaajaa eri puolilta Suomea kävi 
äskettäin tutustumismatkalla vi-
rolaisissa korkeakouluissa.

Yhteensä kuusi korkeakoulua 
käsittäneen matkan järjestivät 
kyseiset korkeakoulut yhteistyös-
sä Archimedes-säätiön kanssa 
toukokuussa.  Archimedes-säätiö 
vastaa Suomen CIMOa, ja matka 
taas rahoitettiin osittain Euroopan 
sosiaalirahaston DoRa-ohjelman 
kautta.

Opinto-ohjaajat olivat pääosin 
lukioista. Työssään opinto-ohjaa-
jat sekä neuvovat oppilaita näiden 
lukio-opinnoissa että auttavat 

tulevaisuudensuunnitelmien muo-
vaamisessa.

Ulkomaalaisille opiskelijoille 
soveltuva tarjonta on virolaisissa 
korkeakouluissa viime vuosina 
kasvanut. Suomalaisia tutkinto-
opiskelijoita on Virossa kuluvana 
lukuvuonna ennätysmäärä - yli 
700. 

Tutustumismatka alkoi Tartos-
ta, jossa opot saivat kuulla Tarton 
yliopiston ja Viron maatalousyli-
opiston opiskeluvaihtoehdoista. 
Tallinnassa ryhmä kiersi yhtenä 
päivänä Viron taideakatemian, 
Estonian Business Schoolin ja 
Tallinnan yliopiston. Päätöspäivän 

kohteena oli Tallinnan teknillinen 
yliopisto. 

Opiskelun ohella koulut esitteli-
vät opoille myös muita opiskelijan 
kannalta olennaisia kohteita, kuten 
opiskelijaruokaloita, asuntoloita, 
liikuntatiloja ja kirjastoja.

– Oli paras matka ikinä! Huh, 
mikä tieto- ja elämystulva, kirjoitti 
eräs osallistuja palautteessaan. 

Matkanjohtajina toimivat Study 
in Estonian edustaja Grete Ahtola 
sekä Tarton yliopiston edustaja 
Sanna Immanen.

Suomalaiset opinto-ohjaajat 
Viron korkeakouluihin tutustumassa
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Pohjois-Savon opinto-oh-
jaajat ry järjesti huhtikuun 
alkupuolella opintomat-
kan Unkarin Budapestiin. 
Matka oli jatkoa Brysselin 
reissulle, joka toteutettiin 
vuoden 2011 keväällä. Viime 
vuonna matkalle lähti 25 
opinto-ohjaajaa, tänä ke-
väänä ryhmän koko oli 20. 

Budapestiin matkustaneet opot 
työskentelevät Pohjois-Savon alu-
eella peruskouluissa, lukioissa ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Paikallisten, alueellisten tai 
pidemmälle suuntautuneiden 
tutustumis- ja opintomatkojen 
ohella yhdistyksen jäsenet ovat 
aktivoituneet muillakin tavoilla. 

Ehkä näkyvin esimerkki tästä 
on valtakunnalliset opo-päivät, 
jonka yhdistys järjesti Kuopiossa 
vuonna 2010. 

Jäseniä yhdistyksessä on reilut 
80 opoa ja osallistumisprosentti 
yhdistyksen tapahtumiin on ollut 
varsin korkea. Sen vuoksi ei ollut-
kaan yllätys, että tämäkin matka 
myytiin loppuun puolessatoista 
vuorokaudessa.

 
Keskiviikko 11.4. 
Budapestin vierailumme alkoi 
kaupunkikiertoajelulla. Oppaam-
me Ester kertoi kiertoajelun aika-
na kaupungin nähtävyyksistä ja 
historiasta. 

Kaupunkikierroksen jälkeen 
siirryimme Suomen Budapestin 
suurlähetystöön (http://www.fin-

land.hu/ ), jossa meidät vastaanotti 
suurlähettiläs Jari Vilen.

Vilen esitteli meille suurlä-
hetystön toimintaa sekä kertoi 
värikkääseen tapaansa Unkarin 
poliittisesta ja taloudellisesta tilan-
teesta. Unkarin tilanteestahan on 
uutisoitu paljon myös suomalai-
sessa mediassa ja Vilenin mukaan 
nykyinen poliittinen ja taloudel-
linen ilmapiiri aiheuttaa paljon 
epävarmuutta ja hämmennystä 
unkarilaisissa. Lakeja uudistetaan 
hyvin nopeaan tahtiin ja tehdään 
nopeita viranomaispäätöksiä. 
Esim. kouluja on valtiollistettu 
ja samalla on esim. määrätty, että 
kussakin oppiaineessa on vain 
yksi valtion määräämä oppikirja. 
Sananvapautta ja mielenilmauksia 
ollaan rajoittamassa säätämällä 

Pohjois-Savon opot Unkarin parlamentissa. Kuva: Hilkka Iivarinen

Pohjois-Savon opot Unkarissa
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sananvapautta rajoittavia lakeja.
Suurlähettilään mukaan unka-

rilaisten suhtautuminen suomalai-
siin on kunnioittavaa. Suomea pi-
detään Unkarin “pikkuserkkuna” 
ja monella tavalla mallimaana. 
Suomen historia kiinnostaa unka-
rilaisia ja etenkin varttuneemmat 
tuntevat hyvin mm. Kalevalan. 
Kalevalan päivän vastaanotto on 
yksi suurlähetystön merkittävim-
mistä juhlatapahtumista.

Torstai 12.4.
Päivän alkajaisiksi siirryimme 
Dobos c Jozsef School of Hospita-
lity oppilaitokseen. Koulu on ollut 
aikaisemmin yksityinen hotelli- ja 
ravintola-alan ammattioppilaitos, 
mutta on valtiollistettu äskettäin. 
Budapestissa on viisi alan oppi-
laitosta.

Koululla meidät vastaanotti 
englannin opettaja, kv-asioiden 
hoitaja Edit Nagy. Kiersimme 
hänen kanssaan oppilaitoksen 
tiloissa, mm. opetuskeittiössä. 
Tutustumiskierroksella tapasim-
me myös opettajia ja opiskelijoi-
ta. Kierroksen jälkeen Edit sekä 
kv-koordinaattori Zoltan Juhasz 
esittelivät meille oppilaitoksen 
kv-toimintaa. Heiltä on ollut 
opiskelijoita myös Kuopiossa 
kv-vaihdossa (Leonardo), opiske-
lijat olivat olleet työssäoppimassa 
kuopiolaisissa ravintoloissa ja lei-
pomossa. Kokemukset ovat olleet 
myönteisiä. Vierailun päätteeksi 
saimme nauttia opiskelijoiden 
valmistaman ja tarjoileman her-
kullisen lounaan.

Iltapäivällä siirryimme Buda-
pestin Yliopiston (www.elte.hu) 
suomen kielen laitokselle (EL-
TEEötvös Loránd Tudományegy-
etem). Jari Sivonen FT, suomen 
kielen ja kulttuurin vieraileva 
professori kertoi meille laitoksen 
toiminnasta ja suomen kielen 
opiskelusta yliopistossa.

Mukana oli myös viisi suomen 
kielen opiskelijaa ja he kertoivat 
omia kokemuksiaan opiskelusta. 
Opiskelijat puhuivat erittäin hyvää 
suomea, vaikka suomen kieli oli 
ollut heillä sivuaineena ja opiske-
luun käytetyt viikkotuntimäärät 
osalla aika pieniä.

Kiinnostus suomalaiseen kult-
tuuriin ja luontoon oli herättänyt 
opiskelijoiden kiinnostuksen suo-
men kieleen. Oli hyvin mielen-
kiintoista ja antoisaa keskustella 
opiskelijoiden kanssa ja kuulla 
heidän kokemuksiaan ja mie-
lipiteitään suomalaisuudesta ja 
opiskelusta yleensä sekä tulevai-
suudensuunnitelmiaan. 

Taloudelliset resurssit yliopis-
tossa ovat hyvin niukat ja esim. 
tietotekniikkaa / av-välineitä ei 
ollut juuri lainkaan. Laitoksella 
on myös pulaa suomalaisesta kir-
jallisuudesta (kaunokirjallisuus, 
tutkimusraportit ym.), jota voisi-
vat hyödyntää opetuksessa.

Perjantai 13.4
Aamulla suuntasimme yritys-
vierailulle, kohteenamme Ko-
necranes,  (www.konecranes.
hu).  Konecranes on alansa joh-
tava nostolaitevalmistaja, jonka 

tuotevalikoimaan kuuluu myös 
nostureita ja esimerkiksi trukkeja. 
Hyvinkäällä pääpaikkaansa pitävä 
Konecranes on pörssiyhtiö, jolla 
on valmistus-, jakelu- ja huolto-/
asennusyksiköitä eri puolella 
maailmaa. 

Country manager Csaba Uj-
helyi kertoi meille yrityksen toi-
minnasta ja teimme kiertokävelyn 
yrityksen tiloissa. Budapestin 
Konecranes toimii eräänlaisena 
logistiikka- ja testauskeskuksena, 
varsinaista tuotteiden valmistusta 
siellä ei ole. Yksiköstä tehdään 
huolto- ja asennustöitä yrityksiin, 
jotka ovat käyttävät Konecranesin 
tuotteita. Yksikössä myös koulute-
taan yrityksen työntekijöitä. 

Yhteydet Suomeen ovat kiinte-
ät, mutta Budapestin Konecranes 
toimii silti täysin omana yksik-
könä, eikä yksikössä ole pysyvää 
suomenkielistä henkilökuntaa 
lainkaan töissä. Vierailun aikana 
ilmeni, että Unkarissa on melko 
vaikeaa saada pätevää teknisen 
alan henkilökuntaa.

Iltapäivällä siirryimme Unka-
rin parlamenttiin (http://www.
budapest-parliament.com/), jossa 
meille oli järjestetty opastettu 
tutustumiskierros. Parlamenttita-
lo on kooltaan maailman suurin 
ja samalla se on Budapestin yksi 
suosituimpia nähtävyyksiä. Tätä 
1800-luvun lopulla tehtyä raken-
nusta leimaavat Itävalta-Unkarin 
keisarikunnan ajan mahtavat 
puitteet. Omat parlamenttisalit 
on tehty Iso-Britannian malliin 
mukaisesti sekä ylä- että alahuo-
neelle. 

Saimme tietoa parlamenttitalon 
rakennusvaiheista, historiasta 
ja toiminnasta, sekä myös Un-
karin valtiollisesta historiasta 
varhaisista ajoista lähtien. Vielä 
nykyäänkin Unkarin parlamentti 
kokoontuu parlamenttirakennuk-
seen valtiopäiville. 

Lauantaina matkalaiset saivat 
omaehtoisesti tutustua kaupungin 
kulttuuriin ja nähtävyyksiin. Sun-
nuntaina 15.4. palattiin kotiin. 

Matkaraportin kirjoittivat 
Satu Miettinen ja 

Juhani LanttoDobos c Jozsef School of Hospitalityn opetusravintola valmistelee 
lounaan tarjoamista. Kuva: Hilkka Iivarinen
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Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Mika Launikari

euroguidance@cimo.fi

www.cimo.fi/euroguidance

CIMOn 
neuvontapalvelut

0295 338 651 

   ti–to klo 13–16

Toukokuussa kaksitoista opinto-oh-
jaajaa eri puolilta Eurooppaa tutustui 
suomalaisten opinto-ohjaajien työhön 
toisen asteen oppilaitoksissa Helsingis-
sä. Vierailu järjestettiin job shadowing 
-menetelmällä, jossa kukin ulkomaa-
lainen asiantuntijavieras pääsi seu-
raamaan yhden suomalaisen opinto-
ohjaajan työtä. Yksi pareista oli Nina 
Arola Helsingin luonnontiedelukiosta ja 
Emma Totelin Pariisista.

ON HYVÄ KATSOA ASIOITA 
ETÄÄMMÄLTÄ
”Vierailu oli antoisa ja kokemus erittäin 
hyvä – suosittelen tällaista ehdottomas-
ti kollegoilleni Ranskassa”, summaa 
Emma viikon antia. Opintovierailu on-
nistui erinomaisesti Ninan suunnittele-
man monipuolisen ohjelman ansiosta. 
Keskusteluissa korostui se, miten tärkeää 
on työskennellä ”oikein” ja oikeiden asi-
oiden parissa. Opintovierailu mahdollisti 
oman työn tarkastelun hieman etääm-
mältä, mihin ei muuten aikaa juuri jää.

Opintovierailuviikon ohjelmaan Nina 
oli poiminut kurkistuksia opinto-ohjaa-
jan päivittäisiin työtehtäviin, mahdolli-
suuksia seurata eri aineiden oppitunteja 
sekä tapaamisia opettajien ja oppilaiden 
kanssa. Vierailun järjestämistä helpotti 

olisi luottamus nuoriin”, summaa Emma 
viikon antia.

Emma haluaa tulevaisuudessa vaikut-
taa ranskalaisen ohjausjärjestelmän ke-
hittämiseen. Sitä varten hän haluaa kerätä 
mahdollisimman paljon näkemyksiä, koke-
muksia ja tietoa eri maiden järjestelmistä 
ja hyvistä käytänteistä. Tältä opintovierai-
luilta Emma saikin runsaasti ajantasaista 
tietoa Suomessa käytettävistä ohjausme-
netelmistä ja joukon ammattitaitoisia suo-
malaisohjaajia ystävikseen. 

Teksti: Anni Lehtonen

Kuva: Rodolfo Álvarez

se, että Nina tunsi entuudestaan ranska-
laisen järjestelmän, koska hän oli itse ol-

edellisvuonna. Niinpä hänellä oli hyvä etu-
käteistuntuma ranskalaisvieraansa kiin-
nostuksenkohteisiin ja tiedontarpeisiin.

KOTIINVIEMISINÄ LUOTTAMUS 
NUORIIN
Ohjausjärjestelmät Suomessa ja Ranskas-
sa poikkeavat toisistaan monilta osin, eikä 
erilaisten ohjauskäytänteiden siirtäminen 
sellaisenaan maasta toiseen ole mahdol-
lista. ”Jos kuitenkin voisin Suomesta viedä 
yhden asian mukanani Ranskaan, niin se 

Emma Totelin (vasemmalla) tutustui suo-

malaiseen ohjaukseen seuraamalla Nina 

Arolan työtä

ACADEMIA-OPINTOVIERAILUT 
2013

Viikon mittaiset Academia-opintovie-
railut tarjoavat ohjaajille tilaisuuden 
tutustua ohjaukseen ja neuvontaan 
toisessa Euroopan maassa. Suomalaiset 
ohjaus- ja neuvontatyön ammattilai-
set voivat hakea Academia-ohjelman 

lokakuun puolivälissä. 

www.cimo.fi/euroguidan-
ce | Academia-opintovieraliut

MUUTOKSIA CIMON NEUVONTAPALVELUISSA
-

na. Asiakkaat saavat henkilökohtaista palvelua cimoinfo-sähköpostilla tai soittamalla 
neuvontapuhelimeen. Tarvittaessa varataan  tapaamisaika CIMOn neuvontapalveluihin. 

www.maailmalle.net/neuvonta
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Valtakunnallisen opinto-
ohjaajien verkkoyhteisön eli 
tutummin Finnopon toinen 
vuosi on takana. Mikä Fin-
nopo on ja mistä nimi sai al-
kunsa? Sanan voi palastella 
Fin-inno-opo eli kyseessä on 
suomalaisen opinto-ohjauk-
sen innovatiivinen verkko-
yhteisö.

Idea opinto-ohjaajien verkko-
yhteisön perustamisesta nousi 
esiin oppilaanohjauksen kehittä-
mistoiminnan valtakunnallisessa 
tapaamisessa keväällä 2010.

Ajatuksen hauduttelu johti 
pienen työryhmän kokoontumi-
seen. Tuolloin ideoimme Lahdes-
sa verkko-yhteisön käy tännön 
toteutusta.

Verkoston 
synty

Nimi Finnopo ja ning-verkos-
to syntyi tapaamisessamme 
15.6.2010. Ideointipalaverissa 
olivat mukana Risto Pulkkinen 
(koordinoi silloin oppilaanoh-
jauksen kehittämistoimintaa 
Kouvolassa, nykyisin Valkealan 
yläkoulun opinto-ohjaaja), Heidi 
Saari (toimi tuolloin oppilaan-
ohjauksen kehittämistoiminnan 
seudullisena koordinaattorina 
Päijät-Hämeessä), Kaisu Lager-
Ruuti (Tampereen aikuislukio), 
Jari Pöyhönen (koulutuskeskus 
Salpaus), Marja Niinivuori 
(HAMK:n opinto-ohjaaja, ny-
kyisin Salpaus), Katja Kauppi 
(Lahden lyseon lukio) ja silloi-
nen Sopo ry:n puheenjohtaja 
Kari Hernetkoski. 

FINNOPO – opinto-ohjaajat verkossa 

SOPO ry lupautui tuolloin 
olemaan mukana ja antamaan 
taustatuen lisäksi taloudellisen 
tuen verkoston ylläpitämiselle 
ningissä. 

Jäsenmäärä
kasvussa

FIinnopon jäsenmäärä on kas-
vanut vähitellen. Tammikuussa 
2011 jäseniä oli 121 ja syyskuun 
alussa 2011 jäsenmäärä on nous-
sut 202:een. Nyt, elokuussa 2012 
meitä on jo 250.

Ryhmiä on perustettu 12, jois-
ta eniten jäseniä ovat keränneet 
lukion ja perusasteen ryhmät. 
Keskusteluja on virinnyt vähi-
tellen. 

Tällainen yhteydenpito on 
meille monille uutta ja viekin 
varmasti aikansa, että koemme 
sen luontevaksi. 

Väylä
yhteistyöhön

Finnopo tarjoaa meille väylän 
yhteistyöhön ja osaamisen ja-
kamiseen sekä keskusteluihin 
kollegoiden kanssa. 

Jäseniksi ovat tervetulleita 
kaikki opinto-ohjaajat, opinto-
ohjauksen kouluttajat ja opis-
kelijat. Toivomme, että yhteisö 
kehittyy aktiiviseksi tarjoten jo-
kaiselle jäsenelleen kiinnostavia 
keskusteluita, väylän yhteistyö-
hön ja osaamisen jakamiseen.

Liity mukaan, keskustele, 
osallistu, jaa osaamistasi, verkos-
toidu ja ryhmäydy! Voit vaihtaa 
tietoa ja ohjausmateriaaleja, 
saada vertaistukea, paneutua 
nivelvaiheiden haasteisiin ja hyö-

tyä olemalla mukana kulloinkin 
ajankohtaisissa keskusteluissa. 
Kirjautuminen onnistuu helposti 
etusivulta. Voit liittyä jo perus-
tettuihin ryhmiin tai perustaa 
itse uusia. Toiminta kehittyy ja 
yhteisö sisältöineen elää jäsen-
tensä tarpeiden ja aktiivisuuden 
mukaan! 

Järjestelmän-
valvojat

 
Järjestelmänvalvojina toimivat 
tällä hetkellä:

- Marja Niinivuori, 
Koulutuskeskus Salpaus
(marja.niinivuori@salpaus.fi)
·
- Jari Pöyhönen
Koulutuskeskus Salpaus
(jari.poyhonen@salpaus.fi)

- Tiina Liimatainen
Otavan Opisto
(tiina.liimatainen@otavanopisto.
fi)

- Katja Kauppi
Lahden lyseon lukio
(katja.kauppi@edu.lahti.fi)

 
Uusia järjestelmänvalvojia ote-
taan mielellään mukaan - ota 
yhteyttä ja ilmoittaudu! 
Verkkoyhteisö löytyy osoitteesta 
http://finnopo.ning.com

Katja Kauppi
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Osaavan työvoiman saa-
tavuuden turvaaminen tu-
levaisuudessa on keskeisiä 
kansallisia haasteitamme. 
On ennustettu, että tietyillä 
aloilla ja alueilla koetaan 
tulevaisuudessa työvoima-
pulaa . Työvoiman saata-
vuutta ja kansantalouden 
kasvua turvataan sillä, että 
valmistuvat nuoret siirtyvät 
nopeasti työmarkkinoille ja 
olemassa oleva työvoima-
reservi, kuten maahanmuut-
tajat, saadaan työllistettyä. 

Korkeakoulutuksesta työelä-
mään siirrytään entistä iäkkä-
ämpinä. Tämä johtuu osaltaan 
siitä, että opinnot aloitetaan 
entistä myöhemmin. Oma ala 
löytyy vähitellen, mahdollisesti 
useiden kokeilujen ja välivuosi-
en jälkeen.

Koulutusajat ovat pidenty-
neet myös opintojen aikaisesta 
työssäkäynnistä johtuen. Aiheen 
tiimoilta käytävä julkinen kes-
kustelu osoittaa, että yhteiskun-
nan ja yksilön etu ei aina kohtaa. 
Esimerkiksi koulutuspoliittiset 
ratkaisut eivät kannusta väli-
vuosien pitämiseen, vaikka se 
yksilön kannalta joskus tuntuisi 
tarkoituksenmukaiselta. 

Haasteita
riittää edelleen

Sujuva siirtyminen opinnoista 
työelämään edellyttää myös op-
pilaitoksen käytänteiden arvioin-
tia ja jatkuvaa kehittämistä. 

Korkea-asteen oppilaitoksilla 
on edelleen haasteita kehittää 
aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen 
käytänteitä siten, että ne aidosti 

Työelämäyhteistyö 
avain työllistymiseen

johtavat joustaviin opintopol-
kuihin ja opintoaikojen lyhene-
miseen.

Oppilaitoksen ja työelämän 
välinen yhteistyö on sekin alue, 
jossa on vielä kehitettävää.  Opis-
kelu oppilaitoksessa ei riittäväs-
sä määrin kohtaa alan työelämää 
ja päinvastoin. 

Oma kysymyksensä on eri-
tyisryhmien, kuten maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden, 
ohjaaminen siten, että opinnoista 
siirrytään sujuvasti työelämään.

Tukee tavoitetta
pidentää työuria

Quicker Steps  Nuoret nopeam-
min työelämään työelämäyhteis-
työkäytäntöjen levittämisprojekti 
tukee tavoitetta pidentää työuria 
ja turvata osaavan työvoiman 
saatavuus. 

Lähtökohtana on, että kor-
keakouluopintojen aikainen 
työelämäyhteistyö auttaa nuoria 
linkittymään työelämään ja 
työllistymään. Tiivis työelä-
mäyhteistyö näyttäytyy opiske-
lijalle esimerkiksi mielekkäiden 
harjoittelupaikkojen, projek-
tiopintojen tai opinnäytetöiden 
muodossa. 

Projektissa on etsitty ja le-
vitetty tietoa olemassa olevista 
yhteistyömuodoista ja kumppa-
nuuksista, joita ammattikorkea-
koulut muodostavat saadakseen 
opiskelijat nopeasti työelämään. 
Projektissa on perehdytty hy-
viin käytänteisiin suomalaisissa 
korkeakouluissa ja yhteistyössä 
projektin kansainvälisten kump-
paneiden kanssa. 

Työskentelymuotoja ovat 
olleet työpajat, seminaarit ja 
vierailukäynnit Suomessa, Lu-
xemburgissa, Itävallassa ja Eng-
lannissa. Hyviin käytänteisiin on 

perehdytty niin oppilaitoksen 
kuin työelämänkin näkökul-
masta. 

Tehtyä kehittämistyötä ja hy-
viä käytänteitä on levitetty avoi-
missa seminaareissa ja projektin 
verkkojulkaisussa, ejournal.
quickersteps.net. Verkkojulkai-
sussa on artikkeleita ja aineistoa 
aihealueeseen liittyen niin yhtei-
sön ja yksilön, korkeakoulun ja 
työelämän, tutkijan, opettajan, 
opettajakouluttajan, opiskelijan 
kuin valmistuneenkin näkökul-
masta. 

Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun hallinnoima 

Quicker Steps  Nuoret nopeam-
min työelämään työelämäyh-
teistyökäytäntöjen levittämis-
projektia hallinnoi Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu ja osato-
teuttajina toimivat Haaga-Heli-
aammattikorkeakoulu ja Laurea 
ammattikorkeakoulu. 

Kansainvälisinä yhteistyö-
kumppaneina ovat University 
of Education - Upper Austria 
(Itävalta), University of Luxem-
bourg (Luxemburg) ja Covent-
ry University (Iso-Britannia). 
Projektia rahoittaa Euroopan 
sosiaalirahasto ja Keski-Suomen 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus. 

Järjestämme Työelämäyhteis-
työkäytäntöjä kehittämällä nuo-
ret nopeammin työelämään semi-
naarin Jyväskylässä 27.11.2012. 
Seminaari on maksuton. 

Päivi Kauppila
projektipäällikkö

Jyväskylän ammattikorkea-
koulu, ammatillinen 
opettajakorkeakoulu

etunimi.sukunimi@jamk.fi
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Toimi-
kunnat

Uuden lukuvuoden aloitus on 
mielenkiintoista ja jännittävää  
myös meistä opinto-ohjaajista.  
Vaikka kesäloma onkin monilla 
luvattoman lyhyt virkaehtosopi-
muksemme epäkohdista johtuen, 
niin sittenkin muutamassa ke-
säviikossa ja kuukaudessa ehtii 
tapahtua. 

Vai olisiko niin, että loppu-
keväästä olemme jo niin työllä 
kyllästettyjä, että valmistelussa 
olevat asiat eivät itsesuojelul-
lisista syistä tuolloin saavuta 
tajuntaamme. Loman suoma lepo 
antaa uutta energiaa ja lisää tie-
toisuutta siitä, missä mennään. 

Oman oppilaitokseni rehtori 
totesi lukuvuoden aloitustilai-
suudessa, että tunnelmat ovat nyt  
hyvin ristiriitaiset ja erilaiset kuin 
koskaan ennen.  

Ammatillinen koulutus vetää 
edelleen hyvin, opiskelijapaikat 
ovat täynnä, opetussuunnitelmat 
uudistettu ja perusrakenteet ovat 
kunnossa. Seutukunnan nuorille 
voidaan taata peruskoulun jäl-
keinen opiskelupaikka tai muuta 
järkevää tekemistä tällä hetkellä 
aika hyvin. 

Mutta tulossa olevat opiskelu-
paikkojen vähentämiset, valtion-
osuuksien leikkaukset, joidenkin 
koulutusten mahdolliset lakkau-
tukset tai supistamiset mieti-
tyttävät samalla, kun arvaillaan 
yhteiskuntatakuun lisäpaikkojen 
kohdentumista. 

Nyt odotellaan valtiovallan 
päätöksiä ja luodaan strategiaa, 
jonka turvin uudessa epävarmas-
sa tilanteessa selvitään.

Kesän aikana koulutuksenjär-
jestäjät ovat saaneet tutustutta-
vakseen ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijavalintauudistusta 
koskevan asetusluonnoksen taus-
tamateriaaleineen. 

Uudistamistyön loppumetreil-
lä tiukennettiin suhtautumista 
ammatillisen koulutuksen jo 

Odottavissa tunnelmissa uuteen 
lukuvuoteen ammatillisessa koulutuksessa

aloittaneisiin tai tutkinnon suo-
rittaneisiin hakijoihin. 

Myös ylioppilaspohjaiset aloi-
tuspaikat ovat entistä tiukemmas-
sa. Oma rehtorini puki tämän 
sanoiksi niin, että ylioppilaita ei 
enää valita ammatilliseen kou-
lutukseen. 

Sinä päivänä en vielä tiennyt, 
miksi niin jyrkät kommentit. 
Tänään asetukseen tutustuneena 
toivon, että ammatillisen koulu-
tuksen väylä olisi yhteishaussa 
edelleen avoin myös lukion 
käyneille ja jollakin selkeällä 
tavalla myös uusia ammatillisia 
valintoja tekevälle. 

Tätä kirjoittaessani Sopo ry on 
jo lähettänyt lausuntonsa, jonka 
mukaan  se pitää uudistuksia 
pääosin oikeaa osuvina. 

Sopo ry:n lausunnossa  noste-
taan  esille myös useita epäkoh-
tia, joista yksi on uudistuksen 
nopea aikataulu.

Näitä asioita pohdimme myös 
ammatillisen koulutuksen toimi-
kunnan kokouksessa Tampereel-
la 11.8.

Uusi lukuvuosi on monissa 
oppilaitoksissa tuonut muutoksia 
opinto-ohjauspalveluihin myös 
oppilaitosten sisäisistä uudistuk-
sista johtuen. 

Opinto-ohjaajat ovat lisäksi 
aktiivisia kouluttautujia ja uusiin 
haasteisiin hakeutujia. Niinpä 
tänäkin syksynä on opo-yhteisö 
uusiutunut monissa oppilaitok-
sissa. Huolestuttaviakin uutisia 
kuultiin mm. opinto-ohjaajien 
virkavalinnoista ja niihin liitty-
vistä kelpoisuustulkinnoista.  

Ammatillisen opettajan ja 
opinto-ohjaajan kelpoisuuseh-
dothan eivät kulje käsi kädessä 
mm. työkokemusvaatimusten 
suhteen, mutta tätä ei ihan joka 
paikassa ymmärretä. Opinto-oh-
jaaja on ohjauksen asiantuntija, 
ei ammattialan, vaikka molempi-
en tuntemus on hyödyllistä. 

Varsinaisina kokousasioina 
valmistelimme toisaalla täs-
sä lehdessä olevaa vertailua 
ammatillisten opinto-ohjaajien 
työoloista ja palkkauksesta. 
Lisäksi valmistelimme jäsenis-
tölle myöhemmin tänä syksynä 
lähetettävää nettikyselyä, jonka 
tarkoituksena on saada varsin 
kokonaisvaltainen kuva niistä 
olosuhteista ja työehdoista , 
joiden alaisena  ammatillinen 
opinto-ohjaaja työtään tekee.

Kun saat tämän kyselyn vas-
tattavaksesi, niin tartu siihen ja 
vastaa. Lukion opinto-ohjaajille 
viime syksynä osoitettu vastaa-
vantyyppinen kysely on saanut 
huomiota ja sitä on siteerattu 
mm. Opettaja-lehdessä.

Ammatillinen toimikunta, jo-
hon kuuluvat lisäkseni  Heli Aal-
tonen Rasekosta, Anu Hietarinta 
Sedusta,  Asta Kurhila Hyriasta, 
Johanna Leinonen  Keudasta ja 
Sini Sirén Tampereen ammat-
tiopistosta,  toivottaa lukijoille 
mielenkiintoisia ja antoisia oh-
jausaikoja.

Ritva Manelius
Jyväskylän ammattiopisto

Sopo, ammatillisen 
koulutuksen toimikunta, pj
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Toimi-
kunnat

Yhteishaku uudistuu keväällä 
2014. Oletko valmis? Mitä oike-
astaan tulee tapahtumaan? 

Korkeakouluopintoihin pääsyä 
pyritään sujuvoittamaan yhteisha-
ku-uudistuksella, jota yliopistot, 
ammattikorkeakoulut, opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Opetusmi-
nisteriö parhaillaan valmistele-
vat. 

Tavoitteena on, että mahdol-
lisimman moni ensimmäistä 
korkeakoulututkintoon johtavaa 
opiskelupaikkaansa hakeva tulisi 
valituksi korkeakouluun. 

Tavoitteena on yhdistää kor-
keakoulujen nykyiset sähköiset 
hakujärjestelmät yhdeksi järjes-
telmäksi ja sen kautta toteutetta-
vaksi yhdeksi valtakunnalliseksi 
yhteishauksi. 

Ilmassa on monta suurta ky-
symystä.  Mitkä toisen asteen 
opinnoista korkeakouluopintoihin 
pääsemiseksi vaaditaan ja mistä 
oppiaineista voisi eri koulutuksiin 
haettaessa olla hyötyä. Vastauksia 
näihin ja muihin kysymyksiin 
saamme tämän lukuvuoden ai-
kana. 

On hyvä, että nuorilla on lukio-
aikana mahdollisuus etsiä itseään 
ja vaihtaa kiinnostuksen kohtei-
taan ja suuntautumistaan. 

Yliopistot päättävät itsenäi-
sesti valittavien opiskelijoiden 
määrästä ja opiskelijavalinnan 
perusteista sekä niitä koskevasta 
tiedottamisesta.

Korkeakoulujen yhteishaku uudistuu ja 
valtakunnalliset laatukriteerit 
tulevat lukion opinto-ohjaukseen

Laatukriteerit otetaan lukion 
opinto-ohjauksessa käyttöön syk-
syllä 2014. 

Käynnissä olevista opinto-
ohjauksen kehittämishankkeis-
ta saatavien tietojen ja taitojen 
perusteella pyritään löytämään 
kokemuksia ja malleja mm. opis-
kelijan henkilökohtaisen jatko-

opintosuunnitelman laatimiseen. 
Lukiotoimikunta on mukana 

tässä kehitystyössä. Otamme kan-
taa ja annamme lausuntoja. Oikein 
mukavaa ja työntäyteistä syksyä 
teille kaikille!

Lukiotoimikunta
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Tehdessäni peruskoulun oppilaa-
nohjausta käsittelevää graduani 
Helsingin yliopistossa 1990-luvulla, 
törmäsin lähteitä etsiessäni amma-
tinvalintapsykologi Kari Jusiin ja 
hänen kirjoituksiinsa. 

Jusi toteaa tutkimuksessaan, että 
abiturientin ammatinvalinta kestää 
keskimäärin 1-3 vuotta. Tämä aja-
tus tuntuu nyt tällä hetkellä todella 
ajankohtaiselta, kun korkeakoulujen 
valintajärjestelmiä ollaan muutta-
massa, ja erilaisia valintakiintiöitä 
suunnittelemassa.

Lukiolaisten liiton Imbrobatur 
lehden numerossa 3/2011 Anna Kojo 
toteaa ammatinvalintapsykologi Rai-
mo Lahtea siteeraten suuripiirtein 
saman asian, eli että “suomalaiset 
nuoret aloittavat jatko-opintonsa 
vasta keskimäärin 21-vuotiaana. 
Pohdinta ja pääsykoerumba ottavat 
aikansa.”

Kari Jusi oli arvostettu amma-
tinvalintapsykologi ja tutkija, jonka 
tutkimusten soisi olevan enemmän 
esillä juuri nyt. Ajatus siitä, että abitu-
rientit jotenkin yhtenä putkena pitäisi 
saattaa lukiosta eteenpäin eri jatko-
opintopaikkoihin on nyt ilmassa. 
Kaikenlaiset kiintiöt uusille saman 
vuoden ylioppilaille, tai toisaalta 
aikaisempien vuosien ylioppilaille tai 
korkeakoulututkinnon jo suorittaneil-
le ovat kuitenkin hankalia. 

Jos ensimmäistä   koulutuspaik-
kaansa hakevien asemaa halutaan 
parantaa, se tarkoittaa väkisin muiden 
hakijoiden tilanteen huonontamista, 
ellei samalla lisätä aloituspaikkoja. 

Kiintiöistä päättäminen on jätetty 
korkeakoulujen itsensä määräysval-
taan ja koko korkeakoulujen valin-
tauudistuksen ensimmäinen vaiheen 
toteutuminen tulee riippumaan pit-
källe siitä, miten korkeakoulut tätä 
uutta mahdollisuuttaan käyttävät. 
Kaikki yliopistot ja korkeakoulut 
eivät kuitenkaan ole kovin innostu-
neita kiintiöistä. Jotkut yliopistot ne 
suorastaan torjuvat.

Kuvataideakatemia, Sibelius-
Akatemia ja Teatterikorkeakoulu 
katsovat, että taidealoille pitää voi-
da vastakin valita lahjakkaimmat 

Abiturientin ammatinvalinta
kestää yhdestä kolmeen vuotta

riippumatta siitä, onko hakijoilla 
jo entuudestaan opiskelupaikka tai 
tutkinto korkeakoulusta. Esimerkik-
si Teatterikorkeakoulu perustelee 
valintojaan elämänkokemuksella ja 
moniosaajuudella. Elämänkokemus 
ei varmasti ole haitaksi mille tahansa 
alalle haettaessa. 

Nuori ihminen etenee koulutus-
valinnoissaan suurelta osin taustansa 
viitoittamaa tietä, ja monet taustaan 
ja olosuhteisiin liittyvät asiat vai-
keuttavat lukio-opiskelua ja jatko-
opintosuunnitelmien ja päätösten 
tekemistä. 

Nuoren lukiolaisen aika ja energia 
voi myös kulua erilaisten koulun 
ulkopuolisten ongelmien kanssa 
painiskellessa, ja voimat eivät yksin-
kertaisesti riitä muuhun. 

Tilannetta ei ainakaan lievennä 
se tieto, että jos et nyt abi-keväänä 
pääse tai jaksa hakea opiskelemaan, 
joudut seuraavana vuonna johonkin 
erityiseen kiintiöön tai jonoon, jossa 
hakumahdollisuutesi ovat kaventu-
neet.

Valtiovarainministeriö on korkea-
koulujen valintauudistusta koskevas-
sa lausunnossaan ottanut kiinnosta-
van kannan hakukiintiöihin. “Osaa-
misen kannalta Suomen tulisi suosia 
monipuolista kouluttautumista. Tältä 
kannalta katsottuna on ristiriitaista, 

jos se tehdään erityisen vaikeak-
si,” he kirjoittavat lausunnossaan. 
Edelleen valtiovarainministeriön 
lausunto jatkuu seuraavalla tavalla. 
“Useiden tutkintojen suorittaminen 
tai esimerkiksi yliopistossa joustavan 
pääaineen vaihtaminen lisää moni-
puolista ammattitaitoa ja varsinkin 
poikkisektoriaalista osaamista.” Ja 
tämän lausunnon on siis kirjoittanut 
ministeriö, joka on vastuussa maan 
rahoista.

Mielestäni ammatinvalinta on 
enemmänkin prosessi kuin kertaluon-
toinen päätös, ja se kestää ainakin jo 
aiemmin todetun 1-3 vuotta. Miksi se 
muuten ei saisi olla prosessi? Mihin 
elämässä on kiire? 

Olen varma, että sellaiset ihmiset 
ja työntekijät, jotka ovat lopulta 
löytäneet oman paikkansa ja alansa, 
ovat varmasti myös suurempi hyöty 
yhteiskunnalle, kuin ne ihmiset, jotka 
on pakolla väännetty jonkun kiintiön 
avulla ammattiin, jonne he eivät oi-
keastaan koskaan halunneetkaan. 

Oli aivan ihastuttavaa  kuulla 
abiturientin sanovan valinnastaan, 
että se on minulle kutsumus, ja aion 
hakea useamman kerran, jos en 
ensimmäisellä kerralla pääse. Siis 
kutsumuskin on vielä olemassa. 
Eläköön kutsumus!

Maija Pasanen

Abiturientin ammatinvalinta on prosessi, joka kestää pitkään. Miksei 
se saisi kestää? kysyy kirjoittaja. Mihin elämässä on kiire?
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Yksi Taloudellisen tiedo-
tustoimiston, TATin työn 
painopisteistä on saada 
nuoret nopeammin hyvään 
työelämään. Toiminnan 
taustalla on tutkittua tietoa 
työelämästä ja nuorista. 
Elinkeinoelämän nuoriso-
ohjelma, Samalle viivalle 
hanke ja Yrityskylä ovat 
TATin tarjoamia palveluita 
opetushenkilöstön, nuorten 
ja yritysten kohtaamiseen.

Miksi mummot ovat täällä? Mitä 
vanhat ihmiset tekevät joka päivä? 
Saavatko vanhat ihmiset polttaa 
tupakkaa täällä? Mitä vanhat 
ihmiset syövät? Laitatko sinä 
vanhukset nukkumaan? Miksi 
opiskelit tähän ammattiin? Onko 
sinulla hyvä olo, kun autat vanhoja 
ihmisiä? Mitä mieltä olet omasta 
työstäsi? Onko jotain tapahtumia, 
joita et koskaan unohda? Paljonko 
lähihoitaja saa palkkaa?

Vaikka nuorilla on näin paljon 
kysymyksiä, eivät ne välttämättä 
tule esitetyiksi yritysvierailun 
aikana. Vieras paikka ja uudet 
ihmiset voivat saada reippaankin 
oppilaan kipsaamaan tai mietti-
mään, onko oma asia kysymisen 
arvoinen. Vieraskoreus on kui-
tenkin syytä karistaa ja ottaa eri 
ammateista selvää, sillä yläkou-
lulaisen oma ammatinvalintahetki 
häämöttää jo! 

Neljä tapaa 
vierailla yrityksessä 

Samalle viivalle –hanke kehitti 
neljä yritysvierailumallia, joiden 
tavoitteena on kannustaa nuoria 
osallistumaan aktiivisesti ja kas-
vattamaan tietojaan suomalaisesta 
työelämästä. 

“Kysy pois!”–yritysvierailulle 
luokka valmistelee ja valitsee 
esitettävät kysymykset etukäteen 
koulussa. Paikan päällä yrityk-
sessä jokainen pääsee ääneen ja 
kysymysvuoro kiertää oppilaalta 
toiselle. Etukäteen valmistetut 

Nuoret nopeammin hyvään työelämään

kysymykset antavat varmuutta, 
jos vierailu on luokalle ensimmäi-
nen tai tehdään vieraalla kielellä. 
Hyvä malli siis hiljattain Suo-
meen muuttaneille ja muidenkin 
vieraiden kielten oppituntien 
puitteissa.

“Säännöt selväksi”–mallissa 
oppilaat valmistautuvat vierailuun 
laatimalla luokan TOP 10 työ-
elämän pelisäännöt. Yrityksessä 
nuoret saavat vertailukohteen 
työelämästä. Yrityksen edustaja 
kertoo erityisesti tässä työpaikas-
sa tärkeistä säännöistä. Nuorten 
tehtävänä on seurata, osuvatko 
ajatukset yksiin ja ottaa selvää, 
mitä mieltä työntekijä on heidän 
laatimastaan listauksesta.

“Verkostot tutuksi”–vierailulla 
yläkoululaiset kuulevat verkosto-
jen merkityksestä yritystoimin-
nassa sekä siitä, miten verkostoja 
voi käyttää työtä hakiessa. Usein 
tieto houkuttelevasta työpaikasta 
tulee tutun kautta ja kysymys 
“Millaisia verkostoja sinulla on?” 
kuuluu tämän päivän työhaastat-
teluihin. Kirjallisessa tehtävässä 
nuoret pohtivat mihin ryhmiin itse 

kuuluvat ja laativat oman verkos-
tokarttansa.

“Ideasta tuotteeksi”–mallissa 
yrityksen edustaja kertoo miten 
yrityksen tuotteet valmistetaan. 
Nuoret valmistautuvat suunnit-
telemalla ja piirtämällä oman 
tuotteensa. Vierailulla oppilaat 
saavat palautetta ideasta ja yritys 
kosketuksen nuorten ajatuksiin 
siitä, millainen on hyvä ja kiin-
nostava tuote. 

Samalle viivalle – monikult-
tuuriset nuoret paremmin eväin 
työelämään -hanketta rahoittaa 
Euroopan sosiaalirahasto ja koor-
dinoi Taloudellinen tiedotustoi-
misto TAT. Kolmivuotisessa hank-
keessa keskitytään tuottamaan 
toimintatapoja ja malleja, jotka 
helpottavat nuorten työelämään 
tutustumista ja tätä kautta urava-
lintaa. Yhteistyössä koulujen ja 
yritysten kanssa kehitetään mm. 
yritysvierailuja ja TET-jaksoja, 
jotka vastaavat sekä nuorten että 
koulujen ja yritysten tarpeisiin. 
Koulun ohella perheen tuki on 
nuorelle ensiarvoisen tärkeä kun 
hän suunnittelee tulevaisuuttaan. 

Nuoret valmistautuvat yritysvierailuun laatimalla yhdessä 10 tärkeintä 
työelämän pelisääntöä.
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Perheiden kanssa tehdään yhteistyötä vanhempai-
niltojen muodossa.

Tule mukaan koulu-yritys
-yhteistyöhön syksyllä 2012

Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma ja Yrityskylä pal-
kitaan syykuun lopussa Etelä-Afrikassa Durbanissa 
kansainvälisessä koulujen ja yritysten yhteistyö- ja 
yrittäjyyskonferenssissa. Nuoriso-ohjelma on valittu 
Euroopan parhaaksi koulu-yritysyhteistyön kumppa-
nuuksien kehittäjäksi.

Koulujen ja yritysten yhteistyö pyörii yritysvierai-
lujen, koulutuspäivien, asiantuntijapuheenvuorojen 
ja TETien merkeissä. TAT ja yhteistyöyritykset ovat 
mukana järjestämässä yläkoululaisille ja lukiolaisille 
työelämätapahtumia ympäri Suomen. Logistiikka-ala 
esittäytyy yläkoululaisille roadshown merkeissä ja 
loppuvuodesta valmistuu logistiikka-aiheinen peli; 
lisäksi Kemia työelämässä -täydennyskoulutusta 
tarjotaan aineenopettajille ja opoille yhteistyössä 
Helsingin yliopiston kanssa.

Kunkoululoppuu.fi-sivustolla ilmestyy syksyn 
mittaan koko joukko uusia ammattivideoita. Uutta 
toimialakohtaista tietoa löytyy myös Opetin.fi-palve-
lusta  tutustu uusiin toimialaesittelyihin! Suosittuja 
Duuni-lehtiä voi tilata suoraan TATista. 

TAT järjestää syksyn mittaan useita erityisesti 
opoille suunnattuja tapahtumia, mm.:
- Pohjanmaan opinto-ohjaajat ry:n ja TATin Ohjaus 

ja työelämä -tapahtuma marraskuussa
- Uudenmaan opinto-ohjaajien ja  TATin yritys- ja 

koulutustapahtuma syyskuussa
- Porin seudun opinto-ohjaajien ja TATin tapahtuma 

6.10.2012
- Urahaaveet sarjakuvina koulutus Turussa 3. ja 

23.10.2012 (Kulttuuria kaikille palvelu ja Samalle 
viivalle -hanke) 

- Ensimmäinen TAT Talks aamiaistilaisuus perjan-
taina 12.10. TATin toimistolla Helsingissä teemana 
koulujen ja yritysten yhteistyö. Ilmoittautumiset: 
tiina-maija.toivola@tat.fi.
TATin coachit kehittävät valtakunnallisesti koulu-

yritysyhteistyötä Helsingistä, Turusta, Vaasasta, 
Kuopiosta ja Lappeenrannasta käsin. Toimialoista 

Innostu Oppimaan – tapahtumassa

PANEELIKESKUSTELUTILAISUUS

Paikka: Vanha Ylioppilastalo, Musiikkisali, 2. krs.

Aika: Keskiviikkona 19.9.2012, klo 9.00 10.00

Tervetuloa tutustumaan kiinteistöpalvelualaan, sen moni
puolisiin mahdollisuuksiin, sekä nau maan kanssamme

aamiaista!

Ilmoi autumiset 18.9. mennessä

ina.lehtosaari@amiedu.  

 

KIINTEISTÖPALVELUALAN ESITYKSIÄ

YLÄKOULULAISILLE

Ura avain – hanke tarjoaa sinulle mahdollisuuden lata
innostava luennoitsija pitämään oppilaitoksesi 8 9 luokka
laisille kiinnostava esitys, kiinteistöpalvelualan koulutus
polusta, alan työtehtävistä ja ajankohtaisista asioista.

050  449 7559, janne.sun o@rakennusteollisuus.  

mukana ovat vuonna 2012 matkailu- ja ravintola-ala, 
metsäteollisuus, kaupan ala, logistiikka- ja huolinta-
ala, kemianteollisuus ja sosiaaliala. 

Teksti: Evelyn Sõer & Tiina-Maija Toivola

Lisätietoa Samalle viivalle hankkeesta: 
Evelyn Sõer, projektipäällikkö 
evelyn.soer@tat.fi
http://www.tat.fi/samalle-viivalle/

Lisätietoa Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmasta 
koulu-coacheilta, katso yhteystiedot: http://www.
tat.fi/tietoa-meista/
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Lähinnä Pirkanmaan 
opinto-ohjaajista koostunut 
ryhmä tutustui toukokuussa 
Euroopan unionin toimin-
taan ja erityisesti Euroo-
pan parlamenttiin. Median 
vyöryttäessä vuosi vuoden 
perään pelkkää eurokriisiä 
on paikallaan käydä päi-
vittämässä EU-tietämystä. 
Eurooppalainen yhteistyö 
on vaikeina aikoina yhä 
tärkeämpää. Tämä arvokas 
työ on jäänyt liian usein 
jankuttavan pintapopulis-
min varjoon. Brysselissä 
tehdään työtä monella ta-
solla. Saimme kuulla monia 
mielenkiintoisia ja avartavia 
puheenvuoroja. 

Euroopan parlamentti kuhisee 
vierailijoita. Hyvä perusteellinen 
valmistelu takaa sen, että ohjel-

Verkostot ovat tärkeitä 
– kokemuksia Brysselistä

ma on antoisa ja aikataulu pelaa. 
Aluksi tiedotusyksikön edustaja 
perehdytti matkalaisia yleisesti 
ja sen jälkeen oli suomalaisen 
mepin vuoro. Hannu Takkula 
kertoi innostuneesti parlamentin 
toimintatavoista ja verkostojen 
merkityksestä. Hän toimii tällä 
hetkellä koulutus- ja kulttuuriva-
liokunnassa ja on puolueensa po-
litiikkaa valiokunnassa ohjaavana 
koordinaattorina. 

Minulla oli myös mahdollisuus 
tavata opettajakollegani Erja 
Kuhalampi, joka toimii parhail-
laan yhtenä Takkulan avustajana. 
Avustajien työ kulissien takana 
on elintärkeää, sillä he hoitavat 
paperityöt, valmistelut ja yhteydet 
kansalaisten, median ja sidosryh-
mien kanssa.

Ohjelmaan oli liitetty runsaasti 
tutustumia eri ammattilaisiin ja 
heidän työhönsä. Tapasimme 
alkujaan tamperelaisen Sami Tu-
losen, joka nykyisin vetää omaa 

lobbaustoimistoaan Brysselissä 
ja toimii myös ravintoloitsijana. 
Myös hän korosti verkostojen 
merkitystä.  

Erityisasiantuntija Henrik Ru-
son tehtävänä Suomen pysyvässä 
edustustossa on vastata institutio-
naalisista kysymyksistä ja uusien 
suomalaisten mahdollisuuksista 
sijoittua rekrytointikierroksilla 
erilaisiin tehtäviin.  Jos työnteki-
jällä on kiinnostusta ja laaja kieli-
taito, se auttaa usein vapaamuotoi-
sissa keskusteluissa, mutta eniten 
tarvitaan englantia ja tietenkin 
diplomatian kieltä, ranskaa.

Mielenkiintoinen työ tällä het-
kellä on myös ammattidiplomaatin 
uraa luoneella lähetystöneuvos 
Markku Lampisella. Hän toimii 
EU:n ulkoasioiden ja turvalli-
suuspolitiikan virastossa. Markku 
tuntee hyvin suomalaista koulu- ja 
ohjausmaailmaa. Hän on avusta-
nut aiemminkin opinto-ohjaajien 
delegaatioita.

Opinto-ohjaajien ryhmä EU-lippujen edessä.



35

Det var hälsosamt med en uppda-
tering av EU:s betydelse för oss i 
Finland, Europa och globalt. Det 
mesta hos oss handlar om eko-
nomi, ekonomiska problem och 
vad det kostar oss. En Eu kritik 
växer fram inom var och en. Även 
jag var lite drabbad. Därför kom 
detta besök väl till pass för oss 
studiehandledare vars uppgift är 
att hjälpa eleverna att finna sin 
plats här i livet genom utbildnin-
gar, yrken osv. Vi kan, nu, med 
gott självföretroende förespråka 
vikten med en fredlig samvaro i ett 
mongkulturellt och språkligt Eu-
ropa. Genom rekryteringsbyråns 
information började man förstå 
vilken enorm ekonomisk nytta 
EU har för Finland. Utan denna 
koppling skulle vi vara bankrutt. 

“Innostava ja
sivistävä kokemus”
Vuosi sitten kun ensimmäisen 
kerran Bryssel ja tutustuminen 
Euroopan parlamenttiin tuli esille 
Pirkanmaan opinto-ohjaajien hal-
lituksen kokouksessa, suhtauduin 
aavistuksen varauksella, että läh-
tisinkö sinne? Mutta syksyllä olin 
jo täysillä mukana, että kyllä minä 
haluan lähteä ja tutustua Euroopan 
parlamentin toimintaan omin sil-
min sekä jospa sieltä tulisi jotain 
vinkkejä myös opinto-ohjaukseen 
ja saanhan ainakin yleissivistävää 
tietoutta.

Ja niinpä siinä kävi, että matka 
oli antoisa, mielenkiintoinen, in-
nostava, sivistävä, rentouttava ja 
maailmankatseltavuudelta avar-
tava kokemus. On huomattavasti 
helpompi ymmärtää miten asiat 
etenevät Euroopan parlamentissa 
kun on konkreettisesti käynyt 
siellä. Ja kyllä kollegat ovat saa-
neetkin kuulla paljon vierailustani 
Euroopan parlamentissa  niin 
innostunut olin jakamaan koke-
maani.

Lisäksi Bryssel kaupunkina 
oli minulle uusi tuttavuus  olen 
monissa Euroopan kaupungeissa 
vieraillut, mutta tietoisesti jättä-
nyt Brysselin väliin. Rehellisesti 
sanottuna ollut ennakkoasentei-
nen, mutta nyt tiedän että vierai-
len siellä uudelleen  niin paljon 
näkemistä ja kokemista on itse 
kaupungissakin.

Tarja Perolainen

Yhteistä kaikkien tapaamiem-
me henkilöiden puheenvuoroissa 
oli innostuneisuus omasta työstään 
ja mahdollisuuksista vaikuttaa Eu-
roopan unionissa, olipa se posti 
aivan ytimessä tai siinä liepeillä. 
Bryssel mahdollistaa runsaasti 
erilaisia asioita sinne sijoittuneel-
le suomalaiselle.  Vierailu antoi 
opinto-ohjaajille uusia näkemyk-
siä ja kokemuksia välitettäväksi 
ohjattavilleen.  Tiivis ohjelma 
vaati sulattelua, mutta isoonkin 
organisaatioon voi tutustua pieni 
pala kerrallaan.

Heli Piikkilä

Endast extremt rika länder som 
Norge och Schweiz har ekonomis-
ka resurser att stå utanför. Dessa 
länder hamnar att betala tre gånger 
mera för sin “frihet”. Om man 
frågar de fem viktigaste kriterier-
na för Eu medlemskap i de forna  
öststatsländerna (exempelvis Slo-
vakien) ryms inte ekonomin med. 
Det är frågor folk inte ställer. I 
stället handlar det om: mänskliga 
rättigheter, demokrati, rättsstats 
tänkande, humanism, liberalism 
osv. Man talar om mjuka värden, 
det som förbättrar den enskilda 
männinskans livskvalitet. 

Jan Almark
studiehandledare

Svenska samskolan 
i Tammerfors

En kort reflextion 
från Brysselbesöket

Euroscola - mahdollisuus  tutustua 
Euroopan parlamentin toimintaan

Mitä mepit tekevät ja mikä on 
Euroopan parlamentin rooli? Vii-
meisen 20 vuoden ajan Euroopan 
koululaisilla on ollut mahdollisuus 
viettää päivä meppinä Euroscola-
ohjelman kautta. 
Lukioille ja ammatillisille op-
pilaitoksille (16-18-vuotiaille) 
Euroopan parlamentilla on heille 
räätälöity oma ohjelma, Eurosco-
la. Euroscola on nuorten kokous, 
johon kutsutaan koululaisryhmiä 
eri puolilta Euroopan unionia. 
Euroscola-päivät järjestetään 
Euroopan parlamentin tiloissa 
Strasbourgissa. Työkielet ovat 

pääasiassa ranska ja englanti.
Euroscola antaa koululaisille 
mahdollisuuden kanssakäymiseen 
vieraalla kielellä ja uusien ystävi-
en hankkimiseen toisista maista. 
Opiskelijaryhmän valinnoista 
vastaa Euroopan parlamentin 
Suomen tiedotustoimisto. Tälle 
syyslukukaudelle 2012 Eurosco-
laan valittiin Voionmaan lukio, 
Länsi-Porin lukio, Leppävaaran 
lukio, Mikkelin lukio ja Kempe-
leen lukio. Ensi kevään hakuaika 
päättyy 30.syyskuuta. Lisätietoa 
osoitteesta www.europarl.fi/.

Raili Laitinen ja 
Jaana Makkonen tu-
tustumassa Brysse-
lin alueella olevaan 
Cantillon-nimiseen 
pienpanimoon. Pa-
nimo toimii samal-
la museona (Musée 
Bruxellois de la 
Gueuze), jossa vie-
railijoilla on mah-
dollisuus tutustua 
gueuze-lambicin 
valmistukseen



 

 Studiasta löydät:
 Kotimaiset yliopistot, korkeakoulut, ammatti-

 korkeat, erikoisoppilaitokset, kurssit

 Opiskelumahdollisuuksia ja välivuosi-
 vaihtoehtoja ulkomailla

 Liittoja, järjestöjä ja opiskelijapalveluja

 Tietoa eri alojen ammateista, urapoluista 
 ja työnhausta

 Opinto-ohjauspisteestä opastusta 
 ilman ajanvarausta

 Tietoiskuja opiskelijoille ja opinto-ohjaajille

Suomen suurin nuorten opiskelu- 
ja uratapahtuma esittelee 
vaihtoehdot koko maasta!

4.–5.12.2012 
HELSINGIN mESSUKESKUS

Yhteistyössä: Mediayhteistyössä: 

www.studiamessut.fi

Avoinna: ti 4.12. klo 9–17 ja ke 5.12. klo 9–16
Pääsyliput: Ovelta 10 €. Oppilaitoksiin ennakkoon tilatut ryhmä-
liput 6 €/hlö, tilaukset viimeistään 5.11.
Ilmainen sisäänpääsy: Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenkortilla, 
varus- ja siviilipalvelusmiehet palvelutodistuksella, työttömät 
työvoimatoimiston kortilla, opinto-ohjaajat, rehtorit, opettajat ja 
ryhmien vetäjät. Ilmainen sisäänpääsy edellyttää rekisteröi-
tymisen kävijäksi.
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